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

 
ЕРӨНХИЙ ТАЙЛБАР 

1. Энэ Хэлэлцээрт заасан гаалийн үнийн анхдагч суурь нь 1 дүгээр зүйлд 
тодорхойлсон “хэлцлийн үнэ” болно. 1 дүгээр зүйлийг тухайлбал (inter alia) гаалийн 
зорилгоор ашиглах үнийн бүрдэл хэсэг1 болох тодорхой зарим зардлыг худалдан авагч 
хариуцан гаргасан боловч тухайн импортын бараанд бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл 
зохих үнэ д шингээгээгүй тохиолдолд уг бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэ д  
зардлын холбогдох залруулга2 хийх тухай заасан 8 дугаар зүйлийн хамт авч үзнэ. 
Түүнчлэн 8 дугаар зүйлд, мөнгөн хэлбэр гэхээсээ илүү тодорхой бараа, үйлчилгээний 
хэлбэрээр худалдан авагчаас худалдагчид шилжиж болох тодорхой болзлыг3 тухайн 
хэлцлийн үнэд оруулж байх тухай заасан. Тухайн гаалийн үнийг 1 дүгээр зүйлд заасны 
дагуу тодорхойлох боломжгүй аливаа тохиолдолд түүнийг тодорхойлох  аргуудыг 2-7 
дугаар зүйлд зааж өгсөн. 

2. Тухайн гаалийн үнийг 1 дүгээр зүйлийн заалтын дагуу тодорхойлох боломжгүй 
бол, 2 эсхүл 3 дугаар зүйлд заасан үнийн суурь түвшинг тохиролцох зорилгоор гаалийн 
байгууллага болон импортлогч тал ер нь хоорондоо зөвлөлдөх ажиллагаа явуулах 
ёстой. Жишээлбэл, импортын боомт дахь гаалийн байгууллагад хараахан байхгүй 
байгаа ижил, эсхүл төсөөтэй импортын барааны гаалийн үнийн тухай мэдээлэл 
импортлогч талд байж болох юм. Нөгөө талаас, ижил, эсхүл төсөөтэй импортын барааны 
гаалийн үнийн тухай мэдээлэл импортлогч талд амархан олдохооргүй байхад тухайн 
гаалийн байгууллагад байж болно. Гаалийн зорилгоор ашиглах үнийн зохих ёсны суурь 
түвшинг тодорхойлох үүднээс хоёр тал хоорондоо зөвлөлдөх үйл ажиллагаа явуулснаар 
арилжааны нууцлалын шаардлагыг тооцсон хүрээнд мэдээлэл солилцох боломжтой 
болно. 

3. Тухайн гаалийн үнийг уг импортын барааны, эсхүл ижил болон төстэй импортын 
барааны хэлцлийн үнийг үндэслэн тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд, гаалийн үнэ 
тодорхойлох хоёр төрлийн суурь аргачлалыг 5, 6 дугаар зүйлд заасан. 5 дугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн дагуу гаалийн үнэ тухайн барааг импортлогч оронд байгаа хамааралгүй 
худалдан авагч талд зориулан импортлосон байдлаар нь борлуулсан үнэд суурилна. 
Түүнчлэн, хэрэв тухайн импортлогч тийнхүү хүсвэл, импортолсны дараа боловсруулалт 
хийсэн барааг 5 дугаар зүйлийн дагуу үнэлүүлэх эрхтэй. 6 дугаар зүйлийн дагуу гаалийн 
үнэ нийлбэр үнэд суурилна. Энэ хоёр аргыг хэрэглэхэд зарим төрлийн бэрхшээл гардаг 
учир тэдгээрийг хэрэглэх дарааллыг сонгох эрхийг 4 дүгээр зүйлийн дагуу тухайн 
импортлогчид олгосон. 

4. Тухайн гаалийн үнийг өмнөх зүйлүүдийн аль нэгээр тодорхойлох боломжгүй 
тохиолдолд уг гаалийн үнийг хэрхэн тодорхойлохыг 7 дугаар зүйлд заасан. 

Гишүүд, 

худалдааны олон талт хэлэлцээг анхааран үзэж; 

1994 оны ТХЕХ-ийн зорилтуудыг урагшлуулах, хөгжиж буй орнуудын олон улсын 
худалдаанд нэмэлт ашиг орлого баталгаатай бий болгохыг эрмэлзэж; 

                                                        
1 Монгол редакцийн тэмдэглэл: elements 
2 Монгол редакцийн тэмдэглэл: adjustments 
3 Монгол редакцийн тэмдэглэл: considerations 



1994 оны ТХЕХ-ийн VII зүйлийн ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч, уг зүйлийн 
хэрэгжилтийг улам бүр нэг мөр, тодорхой болгох үүднээс түүнийг хэрэглэх дүрмийг 
нарийвчлан боловсруулахыг эрмэлзэж; 

дур мэдсэн4, эсхүл зохиомол гаалийн үнэ хэрэглэх явдал гаргуулахгүй5 байж 
чадах, гаалийн зорилгоор барааг үнэлэх шударга, нэгдмэл, нейтрал систем тогтолцоо 
бий болгох хэрэгцээ байгааг хүлээн зөвшөөрч; 

барааг гаалийн зорилгоор үнэлэх суурь нь аль болохоор үнэлж буй барааны 
хэлцлийн үнэ байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

гаалийн үнийг тодорхойлоход арилжааны практикт нийцсэн энгийн бөгөөд ижил 
тэгш шалгуурыг үндэслэх ёстой, мөн түүнчлэн үнэлгээний журам нь бараа нийлүүлэх эх 
сурвалжийг ялган зааглаагүй, нийтлэг үйлчлэлтэй байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

үнэлгээний журмыг демпингтэй тэмцэхэд ашиглах ёсгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

үүгээр дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиров. Үүнд: 

I ХЭСЭГ 
ГААЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮРЭМ 

1 дүгээр зүйл 

1. Импортын барааны гаалийн үнэ нь тухайн хэлцлийн үнэ байна. Өөрөөр хэлбэл, 
тэр нь тухайн барааг импортлогч орон руу экспортоор худалдахад бодитоор төлсөн буюу 
төлбөл зохих үнэд 8 дугаар зүйлийн дагуу зардлын залруулга хийсэн үнэ байх бөгөөд 
үүний тулд дараах нөхцөл бүрдсэн байна: 

(а) худалдан авагч тухайн барааг захиран зарцуулах, эсхүл ашиглахтай 
холбогдуулан дор дурдсанаас өөр хязгаарлалт байхгүй байх: 

(i) тухайн импортлогч орны хуулиар, эсхүл төрийн байгууллагын шийдвэрээр 
тогтоосон буюу шаардсан хязгаарлалт; 

(ii) тухайн барааг дамжуулан борлуулж болох газар зүйн бүс нутагт тавьсан 
хязгаарлалт; эсхүл 

(iii) тухайн барааны үнэд ихээхэн нөлөө үзүүлэхээргүй хязгаарлалт; 

(b) тухайн борлуулалт, эсхүл үнэ нь үнэлэгдэж буй барааны үнийг тодорхойлох 
боломжгүй болгох зарим нөхцөл, болзлоос хамааралгүй байх; 

(c) 8 дугаар зүйлийн дагуу зардлын зохих залруулга хийх боломжтой биш бол, 
худалдан авагч тухайн барааг дамжуулан борлуулсан, захиран зарцуулсан, эсхүл 
ашигласнаас олох орлогын ямар ч хэсгээс шууд ба шууд бус хэлбэрээр худалдагч талд 
төлөхгүй байх; мөн 

(d) тухайн худалдан авагч болон худалдагч хоорондоо хамааралгүй байх, эсхүл 
хэрэв тухайн худалдан авагч болон худалдагч хоорондоо хамааралтай бол уг хэлцлийн 
үнийг 2 дахь хэсэгт заасны дагуу гаалийн зорилгоор хүлээн зөвшөөрч болохуйц байх. 

                                                        
4 Монгол редакцийн тэмдэглэл: arbitrary 
5 Монгол редакцийн тэмдэглэл: preclude 



2.(a) Уг хэлцлийн үнийг энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн зорилгоор хүлээн зөвшөөрөх 
эсэх асуудлыг шийдвэрлэхэд, 15 дугаар зүйлийн утгаар тухайн худалдан авагч болон 
худалдагч хоорондоо хамааралтай байх нь дангаараа уг хэлцлийн үнийг хүлээн 
зөвшөөрөхөөс татгалзах үндэслэл болохгүй. Энэ тохиолдолд, уг борлуулалт хийгдсэн 
нөхцөл байдлыг шалган үзэж, тухайн хамаарал үнэд нөлөөлөөгүй байвал хэлцлийн үнийг 
хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв тухайн импортлогчийн гаргаж өгсөн, эсхүл өөр эх сурвалжаас 
олсон мэдээллээс гаалийн байгууллага тухайн хамаарал үнэд нөлөөлсөн гэж үзэх 
үндэслэлтэй бол энэ талаар импортлогчид мэдэгдэж, хариу өгөх боломж олгоно. Хэрэв 
импортлогч тийнхүү хүссэн бол, дээрх үндэслэлийг бичгээр хүргүүлнэ. 

(b) Харилцан хамааралтай этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн худалдааны хэлцлийн 
үнэ түүнтэй нэгэн зэрэг, эсхүл ойролцоо хугацаанд бүрдсэн дараах үнийн аль нэгтэй тун 
ойролцоо гэдгийг импортлогч нотолсон тохиолдолд уг хэлцлийн үнийг хүлээн зөвшөөрөх 
бөгөөд барааг 1 дэх хэсгийн дагуу үнэлнэ: 

(i) Нэг л импортлогч орон руу экспортлох ижил, эсхүл төсөөтэй барааг харилцан 
хамааралгүй худалдан авагч талд борлуулсан хэлцлийн үнэ; 

(ii) 5 дугаар зүйлийн заалтын дагуу тодорхойлсон ижил, эсхүл төсөөтэй барааны 
гаалийн үнэ; 

(iii) 6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлсон ижил, эсхүл төсөөтэй барааны гаалийн 
үнэ; 

Дээрх шалгуурыг6 хэрэглэхдээ арилжааны түвшин, тоо хэмжээ, 8 дугаар зүйлд 
жагсаасан бүрдэл хэсгүүд, түүнчлэн харилцан хамааралгүй худалдагч, худалдан авагч 
хоорондын борлуулалтад худалдагчийн үүрсэн зардал, харилцан хамааралтай 
худалдагч, худалдан авагч хоорондын борлуулалтад худалдагчийн хариуцаагүй зардал 
зэрэгт гарсан илт зөрүүг зохих ёсоор тооцно. 

(c) 2(b)-д заасан шалгуурыг импортлогчийн санаачилгаар, зөвхөн харьцуулах 
зорилгоор ашиглана. Oрлуулан тавих үнийг7 2(b) заалтаар тогтоохгүй байж болно. 

2 дугаар зүйл 

1.(a) Хэрэв тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 1 дүгээр зүйлийн дагуу 
тодорхойлох боломжгүй бол уг гаалийн үнэ нь тухайн импортлогч орон руу экспортоор 
борлуулсан бөгөөд үнэлж буй бараатай нэгэн зэрэг, эсхүл ойролцоо хугацаанд 
экспортлосон ижил барааны хэлцлийн үнэ байна. 

(b) Энэ зүйлийн дагуу гаалийн үнийг тодорхойлохдоо үнэлж буй бараатай 
арилжааны адил түвшинд, ойролцоо тоо хэмжээгээр борлуулсан ижил барааны 
хэлцлийн үнийг ашиглана. Ийм борлуулалт олдохгүй бол, арилжааны өөр түвшинд 
болон/эсхүл өөр тоо хэмжээгээр борлуулсан ижил барааны хэлцлийн үнэ дээр 
арилжааны түвшин болон/буюу тоо хэмжээнээс үүдэлтэй зөрүүг тооцсон залруулга хийж 
ашиглана. Гэхдээ ийм залруулга учир шалтгаантай бөгөөд үнэн зөв болохыг, мөн үнэ 
нэмэгдэхэд, эсхүл буурахад хүргэж байна уу гэдгийг тод томруун илтгэн харуулсан 
илэрхий нотлох баримтад үндэслэсэн байвал зохилтой. 

2. Хэрэв 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан зардал, төлбөр хэлцлийн үнэд 
шингэсэн бол импортын бараа болон яригдаж буй төстэй барааг тээвэрлэсэн зай, 
тээврийн хэрэгслийн төрлийн ялгаанаас үүдэн гарах зардал, төлбөрийн мэдэгдэхүйц 
зөрүүг тооцох үүднээс залруулга хийнэ. 
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3. Энэ зүйлийг хэрэглэх явцад төстэй барааны нэгээс илүү хэлцлийн үнэ гарч 
ирсэн бол тэдгээрээс хамгийн доод үнэтэйг нь тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 
тодорхойлоход ашиглана. 

3 дугаар зүйл 

1.(a) Хэрэв тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 1, 2 дугаар зүйлийн дагуу 
тодорхойлох боломжгүй бол уг гаалийн үнэ нь тухайн импортлогч орон руу экспортоор 
борлуулсан бөгөөд үнэлж буй бараатай нэгэн зэрэг, эсхүл ойролцоо хугацаанд 
экспортлосон төстэй барааны хэлцлийн үнэ байна. 

(b) Энэ зүйлийн дагуу гаалийн үнийг тодорхойлоход үнэлж буй бараатай 
арилжааны адил түвшинд, ойролцоо тоо хэмжээгээр борлуулсан төстэй барааны 
хэлцлийн үнийг ашиглана. Ийм борлуулалт олдохгүй бол арилжааны өөр түвшинд 
болон/эсхүл өөр тоо хэмжээгээр борлуулсан төстэй барааны хэлцлийн үнийг ашиглаж, 
арилжааны түвшний болон/буюу тоо хэмжээний зөрүүг тооцон залруулга хийнэ. Гэхдээ 
ийм залруулга учир шалтгаантай бөгөөд үнэн зөв болохыг, мөн үнэ нэмэгдэхэд, эсхүл 
буурахад хүргэж байна уу гэдгийг тод томруун илтгэн харуулсан илэрхий нотлох 
баримтад үндэслэсэн байвал зохилтой. 

2. Хэрэв 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан зардал, төлбөр хэлцлийн үнэд 
шингэсэн бол импортын бараа болон яригдаж буй төстэй барааг тээвэрлэсэн зай, 
тээврийн хэрэгслийн төрлийн ялгаанаас үүдэн гарах зардал, төлбөрийн мэдэгдэхүйц 
зөрүүг тооцох үүднээс залруулга хийнэ. 

3. Энэ зүйлийг хэрэглэх явцад төстэй барааны нэгээс илүү хэлцлийн үнэ гарч 
ирсэн бол тэдгээрээс хамгийн доод үнэтэйг нь тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 
тодорхойлоход ашиглана. 

4 дүгээр зүйл 

Хэрэв тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 1, 2, 3 дугаар зүйлийн дагуу 
тодорхойлох боломжгүй бол уг гаалийн үнийг 5 дугаар зүйлийн дагуу, харин 5 дугаар 
зүйлийн дагуу тодорхойлох боломжгүй бол 6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлно. Энэ нь 
тухайн импортлогчийн хүсэлтээр 5, 6 дугаар зүйлийн хэрэглэх дарааллын байрыг 
сольсон тохиолдолд хамаарахгүй. 

5 дугаар зүйл 

1.(a) Хэрэв тухайн импортын бараа, эсхүл ижил төрлийн, эсхүл төстэй барааг 
импортлогч оронд импортлосон шинж байдлаар нь худалдан борлуулсан байвал уг 
импортын барааны гаалийн үнийг энэ зүйлийн дагуу тодорхойлохдоо тухайн импортын 
бараа, эсхүл ижил, эсхүл төсөөтэй барааг худалдан борлуулсан этгээдтэй харилцан 
хамааралгүй этгээдэд, үнэлж буй барааны импорттой нэгэн зэрэг, эсхүл ойролцоо 
хугацаанд, хамгийн их нийлбэр тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан импортын бараа, 
эсхүл ижил төрлийн, эсхүл төстэй барааны нэгж үнийг үндэслэн тогтооно. Чингэхдээ 
дараах зүйлийг хасч тооцно: 

(i) тухайн оронд адил ангилал, төрлийн импортын барааг борлуулахтай 
холбогдуулан төлсөн, эсхүл төлөхөөр тохиролцсон комиссын шимтгэл, эсхүл ашиг олох 
болон ерөнхий зардлын төлбөр болгон авах зорилго бүхий нэмэлт төлбөр; 

(ii) тухайн импортлогч оронд гарсан тээврийн ерөнхий зардал, даатгалын 
хураамж, тэдгээртэй холбоотой зардлууд; 

(iii) шаардлагатай бол, 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан зардал, төлбөр; мөн 



(iv) тухайн барааг импортлосон, эсхүл борлуулсны улмаас импортлогч оронд 
төлбөл зохих гаалийн болон үндэсний бусад албан татвар. 

(b)Хэрэв гаалийн үнэлгээ хийлгэж байгаа барааг импортолж байсан тухайн цаг 
үед буюу ойролцоо хугацаанд импортын бараа, түүнтэй ижил, эсхүл төсөөтэй барааны 
аль алиныг борлуулаагүй бол гаалийн үнэ нь энэ зүйлийн 1(a) хэсгийн заалтаас бас 
хамааран, импортлосон үеийн шинж байдлаар нь, гаалийн үнэлгээ хийлгэж байгаа 
барааг импортолсны дараа аль болох эрт, гэхдээ 90 хоногийн хугацаа дуусахаас өмнө 
тухайн импортлосон бараа, эсхүл ижил, эсхүл төсөөтэй барааг импортлогч орны 
дотоодын зах зээлд борлуулсан нэгж үнэ дээр суурилан тогтооно. 

2. Хэрэв тухайн импортын бараа, эсхүл ижил, эсхүл төсөөтэй барааны аль алиныг 
импортлосон үеийн шинж байдлаар нь борлуулаагүй бол, мөн тухайн импортлогч 
тийнхүү хүсвэл, гаалийн үнийг тодорхойлохдоо тухайн импортын барааг нэмэлт 
боловсруулалт хийсний дараа худалдан борлуулсан этгээдтэй харилцан хамааралгүй 
бөгөөд тухайн импортлогч оронд байгаа этгээдэд хамгийн их нийлбэр тоо хэмжээгээр 
борлуулсан нэгжийн үнэд суурилж, уг боловсруулалтаар бий болсон нэмэгдсэн өртөг, 
энэ зүйлийн 1(a)-д заасан зардлын хасалтад зохих хөнгөлөлт үзүүлж тооцно. 

6 дугаар зүйл 

1. Импортын барааны гаалийн үнийг энэ зүйлийн дагуу тодорхойлохдоо тооцоолж 
гаргасан нийлбэр үнийг үндэслэнэ. Нийлбэр үнэ дараах зардал, өртгийн нийт дүнгээс 
бүрдэнэ: 

(a) тухайн импортын барааг үйлдвэрлэхэд ашигласан материал, үйлдвэрлэл, 
бусад боловсруулалтын зардал, өртөг; 

(b) импортлогч орон руу экспортоор гаргах зорилгоор экспортлогч орны 
үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бөгөөд үнэлгээ хийлгэж буй бараатай адил ангилал, 
төрлийн барааны борлуулалтад шингээсэн байдаг ашиг, ерөнхий зардлын дүнтэй тэнцэх 
тоо хэмжээ; 

(c) 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн дагуу тухайн Гишүүний сонгосон үнэлгээний 
хувилбарын дагуу тусгах шаардлагатай бусад бүх зарлагын зардал, өртөг. 

2. Аль ч Гишүүн нийлбэр үнийг тодорхойлох зорилгоор, өөрийн нутаг дэвсгэрт 
байнга оршин суудаггүй этгээдээс аливаа данс бүртгэл, тайлан тооцооны баримтаа 
шалгуулахаар гаргаж өгөх, эсхүл тэдгээрт нэвтрэн орохыг шаардах буюу албадах ёсгүй. 
Гэхдээ үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрснөөр, мөн холбогдох орны засгийн газарт хангалттай 
хугацааны өмнө урьдчилан мэдэгдсэн, тухайн засгийн газар тийм шалгалт хийхэд 
татгалзаагүй бол, импортлогч орны эрх бүхий байгууллага энэхүү зүйлийн дагуу гаалийн 
үнэ тогтоох зорилгоор тухайн барааны үйлдвэрлэгчээс гаргаж өгсөн мэдээллийг өөр 
оронд нягтлан шалгаж болно. 

7 дугаар зүйл 

1. Тухайн импортын барааны гаалийн үнийг 1-6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлох 
боломжгүй бол түүнийг энэ Хэлэлцээрийн болон 1994 оны ТХЕХ-ийн VII зүйлийн зарчим 
болон ерөнхий заалтад нийцсэн зохистой аргаар, тухайн импортлогч оронд байгаа тоо 
баримтыг үндэслэн тодорхойлно. 

2. Энэ зүйлийн дагуу ямар ч гаалийн үнийг дор дурдсан хүчин зүйлсэд үндэслэн 
тодорхойлох ёсгүй. Үүнд: 



(a) импортлогч оронд үйлдвэрлэсэн барааг тухайн оронд худалдан борлуулдаг 
үнэ; 

(b) хоёр боломжит үнээс аль өндрийг нь гаалийн зорилгоор хүлээн зөвшөөрдөг 
систем; 

(c) экспортлогч орны дотоодын зах зээл дээрх тухайн барааны үнэ; 

(d) ижил, эсхүл төсөөтэй бараанд зориулж 6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлсон 
нийлбэр үнээс бусад үйлдвэрлэлийн зардал; 

(e) тухайн импортлогч орноос өөр оронд экспортлох барааны үнэ; 

(f) гаалийн доод үнэ, эсхүл 

(g) дур мэдэн тогтоосон, эсхүл зохиомол үнэ. 

3. Хэрэв импортлогч тийнхүү хүссэн бол, энэ зүйлийн дагуу тодорхойлсон гаалийн 
үнэ болон уг үнийг тодорхойлоход хэрэглэсэн аргын талаар уг импортлогч талд бичгээр 
мэдэгдэнэ. 

8 дугаар зүйл 

1. Гаалийн үнийг 1 дүгээр зүйлийн дагуу тодорхойлохдоо тухайн импортын 
бараанд бодитоор төлсөн буюу төлбөл зохих үнэд дараах зүйлийг нэмж тооцно: 

(a) худалдан авагчийн хүлээсэн боловч тухайн бараанд бодитоор төлсөн буюу 
төлбөл зохих үнэд ороогүй тэр хэмжээгээр дараах зүйл: 

(i) худалдан авахаас бусад комиссын шимтгэл, зуучлагчийн хөлс; 

(ii) гаалийн зорилгоор тухайн бараанаас салгаж тооцох аргагүй контейнерийн 
зардал; 

(iii) савлах, баглаа боодол хийх ажлын хөдөлмөр, материалын зардал; 

(b) тухайн импортын барааг үйлдвэрлэхтэй болон экспортод гаргахаар 
борлуулахтай холбогдуулан ашиглуулахаар худалдан авагчаас үнэ төлбөргүй, эсхүл 
хямдруулсан үнээр шууд, эсхүл шууд бус хэлбэрээр нийлүүлсэн бөгөөд бодитоор 
төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд шингээгээгүй тэр хэмжээгээр тооцох дараах бараа, 
үйлчилгээнд зохих ёсоор хувь тэнцүүлэн задлан ногдуулсан8 үнэ: 

(i) тухайн импортын бараанд орсон материал, бүрдэл хэсэг, эд анги, тэдгээртэй 
адилтгах зүйлс; 

(ii) тухайн импортын барааг үйлдвэрлэхэд ашигласан багаж хэрэгсэл, цутгуур, 
хэв, тэдгээртэй адилтгах зүйлс; 

(iii) тухайн импортын барааг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан материал; 

                                                        
8 Монгол редакцийн тэмдэглэл: apportioned, apportionment 



(iv) импортлогч орноос гадуур хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тухайн импортын барааг 
үйлдвэрлэхэд шаардлагатай инженерчлэл, хөгжүүлэлт, урлал чимэглэл, дизайны ажил, 
план зураг болон техникийн бүдүүвч зураглал;9 

(c) үнэлгээ хийж буй бараанд хамааралтай бөгөөд түүнийг худалдан борлуулах 
нэг нөхцөл болгож худалдан авагчаас шууд, эсхүл шууд бус хэлбэрээр төлөх ёстой 
бөгөөд бодитой төлсөн буюу төлбөл зохих үнэд шингээгээгүй тэр хэмжээгээр төлөх 
ашиглалтын төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн хураамж; 

(d) импортолж буй барааг цаашид ямар нэг байдлаар дамжуулан худалдах, 
захиран зарцуулах, хэрэглэх явцад орох орлогоос хуримтлагдан, худалдагч талд шууд 
буюу шууд бус байдлаар шилжих аливаа  хувь хэсгийн үнэ. 

2. Гишүүн бүр өөрийн хууль тогтоомжийн хүрээг тогтоохдоо гаалийн үнэд дараах 
зүйлийг бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн оруулах, эсхүл хасч тооцох талаар зааж өгнө: 

(a) тухайн импортын барааг импортын боомт буюу импортлох газар хүртэл 
тээвэрлэх зардал; 

(b) тухайн импортын барааг импортын боомт буюу импортлох газар хүртэл 
тээвэрлэхтэй холбогдсон ачих, буулгах, зохион байгуулах зардал; болон 

(c) даатгалын хураамж. 

3. Бодитой төлсөн буюу төлбөл зохих үнэд энэ зүйлийн дагуу нэмэлт оруулахдаа 
зөвхөн үнэн зөв, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлж болох өгөгдөл дээр үндэслэнэ. 

4. Гаалийн үнийг тодорхойлохдоо бодитой төлсөн буюу төлбөл зохих үнэд энэ 
зүйлд зааснаас өөрөөр ямар ч нэмэлт хийхгүй. 

9 дүгээр зүйл 

1. Тухайн гаалийн үнийг тодорхойлоход валют хөрвүүлэх шаардлагатай бол 
ашиглах валютын ханш нь холбогдох импортлогч орны эрх бүхий байгууллагаас зохих 
ёсоор хэвлэн нийтэлсэн ханш байх бөгөөд хэвлэн нийтэлсэн тийм баримт бичиг тус бүрт 
заасан хугацаанд хамаарах, арилжааны хэлцэлд импортлогч орны валюттай харьцах 
харьцаагаар илэрхийлэгдэх тухайн валютын одоогийн үнийг аль болох бодитойгоор 
харуулсан байх ёстой. 

2. Валют хөрвүүлэх ханш нь Гишүүн тус бүрийн мэдэгдсэний дагуу экспортлох 
үед, эсхүл импортлох үед хүчин төгөлдөр мөрдөж буй ханш байна. 

10 дугаар зүйл 

Мөн чанараараа нууц, эсхүл гаалийн үнэлгээний зорилгоор нууцлан ашиглах 
нөхцөлтэйгөөр гаргаж өгсөн бүх мэдээллийг холбогдох эрх бүхий байгууллагууд маш 
нууц хэмээн авч үзэх бөгөөд тухайн мэдээллийг гаргаж өгсөн этгээд буюу засгийн газраас 
тусгайлан олгосон зөвшөөрөлгүйгээр уг мэдээллийг шүүх ажиллагааны шаардлагын  тэр 
хэмжээнд задлахаас бусдаар задалж болохгүй. 

11 дүгээр зүйл 

                                                        
9 Залруулга хийх тухай 2014 оны 9 дүгээр сарын 23-нд бичгээр гаргасан ДХБ-ын албан ёсны мэдэгдлийн 
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1. Гаалийн үнийг тодорхойлохтой холбогдуулан, Гишүүн бүр тухайн 
импортлогчийн, эсхүл гаалийн татвар төлөх үүрэг хүлээсэн аливаа этгээдийн торгууль 
шийтгэлгүйгээр давж заалдах эрхийг өөрийн хууль тогтоомжоор хангаж өгсөн байна. 

2. Торгууль шийтгэлгүйгээр давж заалдах анхдагч эрхийг гаалийн байгууллагын 
эрх бүхий этгээд, эсхүл бие даасан хөндлөнгийн байгууллагад олгосон байж болно. 
Гэхдээ Гишүүн бүр өөрийн хууль тогтоомжоор торгууль шийтгэлгүй давж заалдах эрхийг 
аливаа шүүх байгууллагад олгосон байна. 

3. Давж заалдах асуудлаар гаргасан шийдвэрийг давж заалдсан этгээдэд 
мэдэгдэх бөгөөд холбогдох шийдвэрт хүрсэн шалтгааныг бичгээр гаргаж өгнө. Давж 
заалдсан этгээдийн дахин давж заалдах аливаа эрхийн талаар түүнд бас мэдээлнэ. 

12 дугаар зүйл 

Холбогдох импортлогч орон энэхүү Хэлэлцээрт үр нөлөө үзүүлэхүйц хууль, 
зохицуулалт, шүүхийн шийдвэр болон ерөнхий үйлчлэлтэй захиргааны шийдвэрээ 1994 
оны ТХЕХ-ийн Х зүйлд заасны дагуу хэвлэн нийтэлнэ. 

13 дугаар зүйл 

Хэрэв импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох явцад уг гаалийн үнийг 
эцэслэн тогтоох ажлыг хойшлуулах шаардлагатай болсон бол, импортийн бараандаа 
эцсийн байдлаар төлөх магадлалтай гаалийн татварыг бүрэн барагдуулах хэмжээний 
барьцаа төлбөр10, эсхүл өөр бусад арга хэрэгслээр төлбөрийн баталгаа11 гаргасан 
нөхцөлд тухайн импортлогч ямар ч байсан бараагаа гаалиас авах боломжтой байна. 
Гишүүн бүр ийм нөхцөл байдлыг зохицуулах заалтууд үндэсний хууль тогтоомждоо 
тусгасан байна. 

14 дүгээр зүйл 

Энэхүү Хэлэлцээрийн Хавсралт I-ийн тайлбар тэмдэглэлүүд тус Хэлэлцээрийн 
салшгүй хэсэг бөгөөд Хэлэлцээрийн зүйл, заалтуудыг холбогдох тайлбар тэмдэглэлийн 
хамт уншиж ойлгон, дагаж мөрдөнө. Хавсралт II ба III нь мөн энэ Хэлэлцээрийн салшгүй 
хэсэг болно. 

15 дугаар зүйл 

1. Энэ Хэлэлцээрт: 

(a) "импортын барааны гаалийн үнэ" гэж импортын барааны үнийн дүнгээс хувиар 
тооцсон12 гаалийн татвар ногдуулах зорилгоор тодорхойлсон барааны үнийг хэлнэ; 

(b) "импортлогч орон" гэж импортлогч орон, эсхүл импортлогч гаалийн нутаг 
дэвсгэрийг хэлнэ; мөн 

(c) "үйлдвэрлэсэн" гэдэгт тарьж ургуулсан, үйлдвэрлэсэн, олборлосныг багтаана. 

2. Энэ Хэлэлцээрт: 

                                                        
10 Монгол редакцийн тэмдэглэл: deposit 
11 Монгол редакцийн тэмдэглэл: surety 
12 Монгол редакцийн тэмдэглэл: ad valorem 



(a) "ижил бараа" гэж бүх үзүүлэлтээрээ, түүний дотор физик шинж, чанар, нэр 
хүндийн хувьд адил барааг хэлнэ. Энэ тодорхойлолтод тохирч байгаа бараа гадаад 
үзэмжээрээ бага зэрэг ялгаатай байсан ч тэдгээрийг ижил гэж үзэхэд саад болохгүй; 

(b) "төстэй бараа" гэж үнийг нь тодорхойлж буй бараатай бүх талаараа адил биш 
боловч үндсэн шинж байдал, орц материал нь адил, ингэснээр зориулалтаараа ижил, 
арилжааны талаас аль алиныгаа орлож чадах барааг хэлнэ. Төстэй бараа болохыг 
тодорхойлох хүчин зүйлд барааны чанар, нэр хүнд, барааны тэмдэг орно; 

(c) "ижил бараа" болон "төстэй бараа" гэдэг нэр томъёонд инженерчлэл, 
хөгжүүлэлт, урлал чимэглэл, дизайны ажил, план зураг болон техникийн бүдүүвч 
зураглалын аль нэгийг агуулсан, эсхүл илэрхийлсэн бөгөөд эдгээр бүрдэл хэсэгийг 
тухайн импортлогч оронд хийж гүйцэтгэсэн гэдэг шалтгаанаар 8 дугаар зүйлийн 1(b) (iv) 
заалтын дагуу зардлын залруулга хийгдээгүй бараа хамаарахгүй; 

(d) барааг үнэлж буй үеийн байдлаар тухайн нэг оронд л үйлдвэрлээгүй бол тийм 
барааг "ижил бараа", эсхүл "төстэй бараа" гэж үзэхгүй; 

(e) барааг үнэлж буй үеийн байдлаар нэг л этгээдийн үйлдвэрлэсэн ижил, эсхүл 
төстэй бараа байхгүй байх тохиолдолд л зөвхөн өөр этгээдийн үйлдвэрлэсэн барааг авч 
үзнэ. 

3. Энэхүү Хэлэлцээрт "ижил ангилал, эсхүл ижил бүлгийн бараа" гэж ямар нэг 
тодорхой аж үйлдвэр, эсхүл аль нэг аж үйлдвэрийн салбарт үйлдвэрлэсэн барааны нэг 
бүлэг, эсхүл нэг төрөлд багтах барааг хэлэх бөгөөд үүнд ижил, эсхүл төстэй бараа 
багтана. 

4. Энэ Хэлэлцээрийн зорилгоор аливаа хоёр этгээдийг зөвхөн дор дурдсан 
тохиолдолд харилцан хамааралтай гэж үзнэ: 

(a) тэд бие биенийхээ компанийн ажилтан, эсхүл захирал бол; 

(b) тэд хууль эрх зүйн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бизнесийн түншүүд бол; 

(c) тэдний нэг нь ажил олгогч, нөгөө нь ажил эрхлэгч бол; 

(d) тэдний аль алиных нь саналын эрхтэй нийт хувь хөрөнгө, эсхүл хувьцааны 5 
буюу түүнээс дээш хувийг шууд буюу шууд бус хэлбэрээр аливаа нэг этгээд эзэмшдэг, 
эсхүл хянадаг, эсхүл барьж байгаа бол; 

(e) тэдний нэг нь нөгөөдөө шууд буюу шууд бус хяналт тавьдаг бол; 

(f) тэд хоёулаа гуравдагч нэг этгээдийн шууд буюу шууд бус хяналтад байдаг бол; 

(g) тэд хамтдаа гуравдагч нэг этгээдийг шууд буюу шууд бус байдлаар хянадаг 
бол; эсхүл 

(h) тэд нэг гэр бүлийн гишүүд бол. 

5. Нэг нь нөгөөгийнхөө онцгой эрхт агент, онцгой эрхт борлуулагч, эсхүл онцгой 
эрхт концессын хамтрагч13 гэх зэргээр тодорхойлж болохоор бие биентэйгээ бизнесийн 
холбоотой этгээдүүд дээрх 4 дэх хэсэгт заасан шалгуурт багтаж байвал тэднийг энэ 
Хэлэлцээрийн зорилгоор харилцан хамааралтай гэж үзнэ. 

                                                        
13 Монгол редакцийн тэмдэглэл: sole concessionaire  



16 дугаар зүйл 

Тухайн импортлогч бичгээр хүсэлт тавьж, импортын барааны гаалийн үнийг 
хэрхэн тодорхойлсон талаар тухайн импортлогч орны гаалийн байгууллагаас бичгээр 
тайлбар гаргуулж авах эрхтэй. 

17 дугаар зүйл 

Гаалийн үнэлгээний зорилгоор гаргаж өгсөн аливаа мэдэгдэл, баримт бичиг, 
мэдүүлэг үнэн зөв, яв цав эсэхийг нягтлан үзэх гаалийн байгууллагын эрхийг хязгаарлах, 
эргэлзээ төрүүлэх байдлаар энэхүү Хэлэлцээрийн аль ч зүйл, заалтыг ойлгон 
тайлбарлаж болохгүй. 

II ХЭСЭГ 

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ЗӨВЛӨЛДӨХ, МАРГААН ТАСЛАХ 

18 дугаар зүйл 
Байгууллагууд 

1. Үүгээр Гишүүн бүрийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Гаалийн үнэлгээний хороо (энэ 
Хэлэлцээрт цаашид "Хороо" гэх)-г байгуулж байна. Хороо нь өөрийн даргаа сонгож, жилд 
ерөнхийдөө нэг удаа, эсхүл энэ Хэлэлцээрийн холбогдох заалтад өөрөөр заасан бол 
түүний дагуу, аливаа Гишүүний гаалийн үнэлгээний системийн хэрэгжилтийг удирдан 
зохион байгуулах асуудлаар зөвлөлдөх боломжийг Гишүүдэд олгох зорилгоор хуралдах 
бөгөөд чингэхдээ энэхүү Хэлэлцээрийн үйлчлэлд нөлөөлөх байдал, Хэлэлцээрийн 
зорилтыг урагшлуулах, Гишүүдээс Хороонд даалгасан байж болох ажлуудыг хийж 
гүйцэлдүүлэхэд анхаарал тавина. ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар Хорооны 
Нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг гүйцэтгэнэ. 

2. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (энэ Хэлэлцээрт цаашид "ГХАЗ" гэх)-ийн 
ивээл дор Гаалийн үнэлгээний техникийн хороо (энэ Хэлэлцээрт цаашид "Техникийн 
хороо" гэх) байгуулагдах бөгөөд энэ Хэлэлцээрийн Хавсралт II-т заасан ажил үүрэг 
гүйцэтгэж, тэнд заасан процедурын горимын дагуу үйл ажиллагаа явуулна. 

19 дүгээр зүйл 
Зөвлөлдөх болон маргаан таслах 

1. Энэхүү Хэлэлцээрт өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд, энэ Хэлэлцээрийн 
хүрээнд зөвлөлдөх болон маргаан шийдвэрлэх асуудалд Маргаан таслан шийдвэрлэх 
тухай Ойлголцлын баримт бичиг үйлчилнэ. 

2. Хэрэв өөр Гишүүний, эсхүл бусад Гишүүдийн үйл ажиллагааны улмаас энэхүү 
Хэлэлцээрийн дагуу шууд болон шууд бусаар хүртэх ёстой байсан аливаа ашиг тус 
тэглэгдэж, эсхүл хорогдож байгаа14, эсхүл Хэлэлцээрийн аль нэг зорилтыг хангахад саад 
учирч байна гэж аль нэгэн Гишүүн үзвэл энэ асуудлаар харилцан хүлээн авахуйц 
шийдэлд хүрэх үүднээс холбогдох Гишүүн, эсхүл Гишүүдтэй зөвлөлдөх хүсэлт тавьж 
болно. Зөвлөлдөх талаар өөр нэг Гишүүнээс тавьсан аливаа хүсэлтийг Гишүүн бүр 
нааштайгаар авч үзэх ёстой. 

3. Техникийн хороо зөвлөлдөж буй Гишүүдэд хүсэлтээр нь зөвлөгөө өгч, 
туслалцаа үзүүлнэ. 

                                                        
14 Монгол редакцийн тэмдэглэл: impaired 



4. Энэ Хэлэлцээрийн заалттай холбогдсон маргааныг хянан магадлах зорилгоор 
байгуулагдсан бүрэлдэхүүн маргаанд оролцогч аль нэг талын хүсэлтээр, эсхүл өөрийн 
санаачилгаар техникийн үүднээс авч үзэх шаардлагатай аливаа асуудлыг нягтлан 
шалгаж өгөх хүсэлтийг Техникийн хороонд тавьж болно. Уг бүрэлдэхүүн тодорхой 
маргааны талаар Техникийн хорооноос хийж гүйцэтгэх ажлын удирдамжийг тодорхойлж, 
Техникийн хорооны илтгэлээ ирүүлэх хугацааг тогтооно. Тус бүрэлдэхүүн Техникийн 
хорооны илтгэлийг анхааралдаа авна. Техникийн хороо энэ хэсгийн заалтын дагуу өөрт 
нь хандсан асуудлаар нийтийн тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд тухайн 
бүрэлдэхүүн холбогдох асуудлаар өөрсдийн санал бодлоо уг бүрэлдэхүүнд танилцуулах 
боломжийг маргаанд оролцогч талуудад олгоно. 

5. Уг бүрэлдэхүүнд гаргаж өгсөн нууц мэдээллийг тийм мэдээлэл ирүүлсэн тухайн 
этгээд, байгууллага, эсхүл эрх бүхий байгууллагын албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр 
задруулж үл болно. Хэрэв тийм мэдээллийг уг бүрэлдэхүүнээс хүссэн боловч түүнд уг 
мэдээллийг задлах эрх олгогдоогүй тохиолдолд тийм мэдээлэл ирүүлсэн тухайн этгээд, 
байгууллага, эсхүл эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрснөөр уг мэдээллийн нууц бус 
хураангуйг гаргаж өгнө. 

III ХЭСЭГ 
ТУСГАЙ БОЛОН ЯЛГАВАРТАЙ НӨХЦӨЛ 

20 дугаар зүйл 

1. 1979 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр байгуулагдсан ТХЕХ-ийн VII зүйлийг 
хэрэгжүүлэх тухай Хэлэлцээрийн тал биш хөгжиж буй Гишүүн орнууд энэ Хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр тухайн Гишүүний хувьд хүчин төгөлдөр болсон 
өдрөөс эхлэн таван жилээс илүүгүй хугацаагаар хойшлуулж болно. Энэ Хэлэлцээрийн 
хэрэгжилтийг хойшлуулахаар шийдвэрлэсэн хөгжиж буй Гишүүн орнууд энэ тухайгаа 
ДХБ-ын Ерөнхий захиралд зохих ёсоор мэдэгдэнэ. 

2. 1979 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр байгуулагдсан ТХЕХ-ийн VII зүйлийг 
хэрэгжүүлэх тухай Хэлэлцээрийн тал биш хөгжиж буй Гишүүн орнууд, энэ зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт зааснаас гадна, энэ Хэлэлцээрийн 1 дүгээр зүйлийн 2(b)(iii) заалт, мөн 6 дугаар 
зүйлийн хэрэгжилтийг энэ Хэлэлцээрийн бусад бүх зүйл, заалт хэрэгжиж эхэлсэн өдрөөс 
хойш гурван жилээс илүүгүй хугацаагаар хойшлуулж болно. Энэ хэсэгт заасан зүйл, 
заалтын хэрэгжилтийг хойшлуулахаар шийдвэрлэсэн хөгжиж буй Гишүүн орнууд энэ 
тухайгаа ДХБ-ын Ерөнхий захиралд зохих ёсоор мэдэгдэнэ. 

3. Хөгжилтэй Гишүүн орнууд хүсэлт гаргасан хөгжиж буй Гишүүн орнуудад 
харилцан тохиролцсон нөхцлөөр техник туслалцаа үзүүлнэ. Энэ үндсэн дээр, хөгжилтэй 
Гишүүн орнууд техник туслалцаа үзүүлэх хөтөлбөр боловсруулах бөгөөд түүнд 
тухайлбал (inter alia) боловсон хүчин сургах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ боловсруулахад 
туслах, гаалийн үнэлгээний аргачлалтай холбоотой мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах 
боломж олгох, энэхүү Хэлэлцээрийн заалтыг хэрэглэх зөвлөгөө өгөх асуудлыг тусгаж 
болно. 

IV ХЭСЭГ 
ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ 

 
21 дүгээр зүйл 

Нөхцөлт тайлбар хийх 

Бусад Гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр энэ Хэлэлцээрийн аль ч зүйл заалтад нөхцөлт 
тайлбар хийхгүй. 

22 дугаар зүйл 



Үндэсний хууль тогтоомж 

1. Гишүүн бүр түүний хувьд энэхүү Хэлэлцээрийн заалтууд хэрэгжиж эхлэх өдрөөс 
хэтрүүлэлгүй өөрийн хууль тогтоомж, зохицуулалт болон захиргааны процедураа 
Хэлэлцээрийн заалтад нийцүүлсэн байх явдлыг хангана. 

2. Гишүүн бүр энэхүү Хэлэлцээрт хамаарах өөрийн хууль тогтоомж, зохицуулалт 
болон тэдгээр хууль тогтоомж, зохицуулалтын хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах 
бүтцэд оруулсан аливаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар Хороонд тухай бүр мэдэгдэнэ. 

23 дугаар зүйл 
Хянан үзэх 

Хороо энэхүү Хэлэлцээрийн хэрэгжилт болон үйлчлэлийг түүний зорилтуудын 
хүрээнд жил дутам хянан үзэж байна. Хороо уг хянан үзэх ажиллагаанд хамрагдсан 
хугацаан дахь хэрэгжилтийн явц байдлын талаар Барааны худалдааны зөвлөлд жил бүр 
мэдээлж байна. 

24 дүгээр зүйл 
Нарийн бичгийн дарга нарын газар 

ГХАЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газрын туслалцаатайгаар үйл ажиллагаа 
явуулах Техникийн хороонд тусгайлан даалгасан үүрэг хариуцлагаас бусад асуудлаар 
энэ Хэлэлцээрийг ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар хариуцна. 

 
  



ХАВСРАЛТ I 
ТАЙЛБАР ТЭМДЭГЛЭЛ 

Ерөнхий тэмдэглэл 

Үнэлгээний аргуудыг дэс дараалалтай хэрэглэх 

1. 1-7 дугаар зүйлд импортын барааны гаалийн үнийг энэ Хэлэлцээрийн дагуу 
хэрхэн тодорхойлохыг заасан. Хэрэглэх дэс дарааллынх нь дагуу үнэлгээний аргуудыг 
тогтоож өгсөн. Гаалийн үнэлгээний үндсэн аргыг 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон бөгөөд 
түүнд заасан нөхцлүүд хангагдсан тохиолдолд импортлосон барааг энэ зүйлийн дагуу 
үнэлнэ. 

2. Тухайн гаалийн үнийг 1 дүгээр зүйлийн дагуу тодорхойлох боломжгүй бол 
дараа дараагийн зүйлүүдийг гаалийн үнэ тодорхойлох боломжтой эхний зүйл хүртэл дэс 
дарааллын дагуу авч үзнэ. 4 дүгээр зүйлд зааснаас бусад үед, уг гаалийн үнийг тухайн 
нэг зүйлийн дагуу тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд л зөвхөн дэс дарааллын хувьд 
түүний дараагийн зүйлийг хэрэглэнэ. 

3. Хэрэв тухайн импортлогч 5, 6 дугаар зүйлийн дарааллыг солих хүсэлт тавиагүй 
бол хэвийн дэс дарааллыг баримтлана. Хэрэв тухайн импортлогч тийм хүсэлт тавьсан 
боловч уг гаалийн үнийг 6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлох боломжгүй нь нотлогдсон 
бөгөөд түүнийг 5 дугаар зүйлийн дагуу тийнхүү тодорхойлох боломжтой бол, уг гаалийн 
үнийг 5 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлно. 

4. Хэрэв тухайн гаалийн үнийг 1-6 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлох боломжгүй 
бол түүнийг 7 дугаар зүйлийн заалтын дагуу тодорхойлно. 

Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудыг хэрэглэх 

1. “Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд” гэж эдийн 
засгийн ямар нөөц баялаг, өр төлбөрийг15 актив, пассивын16 агуулгаар бүртгэх, актив, 
пассивт гарч буй ямар өөрчлөлтийг бүртгэх, актив, пассив болон тэдгээрийн өөрчлөлтийг 
хэрхэн хэмжих, ямар мэдээллийг ямар журмаар ил болгох, аль санхүүгийн тайланг гаргах 
талаар аливаа оронд тухайн цаг үед хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтийн тохиролцоогоор 
гаргасан, эсхүл эрх бүхий байгууллагаас сайшаан дэмжсэн17 зарчмуудыг хэлнэ. Ийм 
стандартууд нь нийтээр баримтлах өргөн хүрээний заавар, мөн түүнчлэн нарийвчилсан 
практик хэрэглээ, процедур байж болно. 

2. Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор, Гишүүн бүрийн гаалийн байгууллага тухайн 
орны нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд нийцүүлэн 
бэлтгэсэн, Хэлэлцээрийн холбогдох зүйлд тохирсон мэдээллийг ашиглана. Жишээлбэл, 
5 дугаар зүйлд заасан ердийн ашиг болон ерөнхий зардлыг тодорхойлохдоо тухайн 
импортлогч орны нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд 
нийцүүлэн бэлтгэсэн мэдээллийг ашиглана. Нөгөө талаас, 6 дугаар зүйлд заасан ердийн 
ашиг болон ерөнхий зардлыг тодорхойлохдоо тухайн үйлдвэрлэгч орны нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчимд нийцүүлэн бэлтгэсэн мэдээллийг 
ашиглана. Өөр нэг жишээ дурдвал, 8 дугаар зүйлийн 1(b)(ii)-д заасан бүрдэл хэсэгийг 
тухайн импортлогч оронд тодорхойлохдоо тус орны нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан 
бодох бүртгэлийн зарчимд нийцүүлэн бэлтгэсэн мэдээллийг ашиглана. 

1 дүгээр зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 
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Бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэ 

1. Бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэ гэж импортлосон барааны төлбөрт 
худалдан авагчаас худалдагч талд  төлсөн, эсхүл төлөх, эсхүл худалдагч талын ашиг 
тусын тулд хийсэн, эсхүл хийх нийт төлбөрийг хэлнэ. Уг төлбөр заавал мөнгөн 
шилжүүлгийн хэлбэртэй байх албагүй. Төлбөрийг аккредитив, эсхүл төлбөрийн шилжих 
чадвартай хэрэгслүүд18 ашиглан гүйцэтгэж болно. Төлбөрийг шууд, эсхүл шууд бус 
хэлбэрээр хийж болно. Шууд бус төлбөрийн жишээ нь тухайн худалдан авагч худалдагч 
талын өрийн төлбөрт бүрэн буюу хэсэгчлэн суутган авах хэлбэр байж болно. 

2. 8 дугаар зүйлийн дагуу зардлын залруулга хийхээс бусдаар тухайн худалдан 
авагчийн өөрийн үзэмжээр явуулсан үйл ажиллагаа нь  худалдагч талын ашиг тусын тулд 
явуулсан гэж үзэж болохоор байсан ч тухайн худалдагч талд төлсөн шууд бус төлбөр гэж 
тооцогдохгүй. Тиймээс, тухайн гаалийн үнийг тодорхойлохдоо уг үйл ажиллагааны 
зардлыг бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд нэмж тооцохгүй. 

3. Хэрэв тухайн импортын бараанд бодитой төлсөн буюу төлбөл зохих үнээс 
салгаж тодорхойлж болж байвал, дараах төлбөр, зардлыг гаалийн үнэд оруулахгүй: 

(a) үйлдвэр завод, машин механизм, эсхүл тоног төхөөрөмж зэрэг импортын 
барааг импортолсны дараа түүнтэй холбогдуулан хийгдсэн барилгын ажил, суурилуулах, 
угсрах, урсгал засвар хийх, эсхүл техник туслалцаа үзүүлэх ажлын төлбөр; 

(b) импортын дараах тээврийн зардал; 

(c) тухайн импортлогч орны гаалийн болон бусад албан татвар. 

4. Бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэ гэж тухайн импортын барааны үнийг 
хэлнэ. Тийм учраас, худалдан авагчаас худалдагч талд шилжүүлсэн бөгөөд тухайн 
импортын бараанд хамааралгүй ногдол ашиг, эсхүл бусад төлбөр нь гаалийн үнийн хэсэг 
болохгүй. 

1(a)(iii) заалт 

Бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад үл хүргэх 
хязгаарлалтын тоонд барааны үнэд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй хязгаарлалт орно. 
Тийм хязгаарлалтын нэг жишээ нь, худалдагч тал автомашин худалдан авсан худалдан 
авагчид тухайн автомашины шинэ загварын жилийг эхлүүлэхээр тогтоосон хугацаанаас 
өмнө түүнийг зарахгүй байх, эсхүл үзүүлэн болгож ашиглахгүй байх шаардлага тавих 
тохиолдол байна. 

1(b) заалт 

1. Тухайн борлуулалт, эсхүл үнэ нь үнэлж буй бараатай холбогдуулан үнэ 
тодорхойлох боломжгүй зарим нөхцөл, эсхүл болзлоос хамааралтай бол, хэлцлийн 
үнийг гаалийн зорилгоор хүлээн зөвшөөрөхгүй. Үүний зарим жишээг дурдвал: 

(a) худалдан авагч бусад барааг тодорхой тоо хэмжээгээр бас худалдан авах 
нөхцөлтэйгээр импортын барааны үнийг худалдагч тал тогтоосон; 

(b) импортын барааны үнэ тухайн худалдан авагчаас холбогдох худалдагч талд 
зөрүүлж худалдсан өөр барааны үнээс хамааралтай байсан; 
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(c) үнийг тухайн импортын бараанд хамааралгүй төлбөрийн хэлбэрийг үндэслэн 
тогтоосон. Тухайлбал, тухайн импортын бараа нь холбогдох худалдагч тал эцсийн 
бүтээгдэхүүнээс нь тодорхой хэмжээгээр авах нөхцлөөр нийлүүлсэн хагас 
боловсруулсан бүтээгдэхүүн байх тохиолдол. 

2. Гэхдээ, тухайн импортлосон барааны үйлдвэрлэл, маркетингтай холбоотой 
нөхцөл, эсхүл болзол нь хэлцлийн үнээс татгалзахад хүргэх ёсгүй. Жишээлбэл, тухайн 
худалдан авагч импортлогч оронд хийгдсэн инженерчлэлийн зураг төсөл, план зургийг 
худалдагч талд өгсөн нь 1 дүгээр зүйлийн зорилгоор тухайн хэлцлийн үнээс татгалзах 
үндэслэл болохгүй. Үүний нэгэн адил, холбогдох худалдан авагч өөрийн зардлаар, бүр 
тухайн худалдагчтай тохирсны дагуу тухайн импортын барааны маркетингтай холбоотой  
үйл ажиллагаа явуулсан бол тийм үйл ажиллагааны өртөг зардал нь гаалийн үнийн хэсэг 
болохгүй, тухайн үйл ажиллагаа нь хэлцлийн үнээс татгалзахад хүргэх ёсгүй. 

2 дахь хэсэг 

1. 2(a) болон 2(b)-д аливаа хэлцлийн үнэ хүлээн зөвшөөрөхүйц байгаа эсэхийг 
тогтоох өөр аргуудыг заасан. 

2. Холбогдох худалдан авагч, худалдагч тал хоёр харилцан хамааралтай бол 
борлуулалт хийгдсэн нөхцөл байдлыг шалгаж, уг харилцан хамаарал тухайн үнэд 
нөлөөлөөгүй тохиолдолд хэлцлийн үнийг гаалийн үнэ гэж хүлээн зөвшөөрнө гэж 2(a)-д 
заасан. Энэ заалт тухайн худалдан авагч, худалдагч талууд харилцан хамааралтай байх 
бүх тохиолдолд холбогдох нөхцөл байдлыг шалгах ёстой гэсэн зорилго агуулаагүй 
болно. Ийм шалгалт зөвхөн тухайн үнийг хүлээн зөвшөөрөхөд эргэлзээ төрсөн 
тохиолдолд л шаардлагатай. Гаалийн байгууллага тухайн үнийг хүлээн зөвшөөрч болох 
эсэх талаар эргэлзээгүй тохиолдолд импортлогчоос өөр мэдээлэл шаардалгүйгээр уг 
үнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Жишээлбэл, гаалийн байгууллага уг харилцан хамаарлыг 
өмнө нь шалгасан, эсхүл тухайн худалдан авагч, худалдагчийн талаар аль хэдийнээ 
нарийвчилсан мэдээлэл авсан байж болох бөгөөд ийнхүү өмнө хийгдсэн шалгалтын дүн, 
эсхүл урьд нь авсан мэдээллээс уг харилцан хамаарал тухайн үнэд нөлөөлөөгүй гэсэн 
итгэлтэй байж болох юм. 

3. Хэрэв гаалийн байгууллага нэмэлт тайлбар тодруулга авалгүйгээр тухайн 
хэлцлийн үнийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байвал уг борлуулалт хийгдсэн нөхцөл 
байдлыг шалгахад шаардлагатай байж болох өөр дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарган өгөх 
бололцоог импортлогчид олгох ёстой. Энэ тохиолдолд, гаалийн байгууллага уг харилцан 
хамаарал тухайн үнэд нөлөөлсөн эсэхийг тогтоох үүднээс хэлцлийг тал бүрээс нь 
шалгах, ялангуяа, тухайн худалдан авагч болон худалдагч тал худалдаа арилжааны 
харилцаагаа хэрхэн зохион байгуулдаг, мөн үнийг хэрхэн тохирсон зэргийг шалгахад 
бэлэн байх хэрэгтэй. Тухайн худалдан авагч, худалдагч хоёр 15 дугаар зүйлийн дагуу 
харилцан хамааралтай боловч харилцан хамааралгүй юм шиг байдлаар бие биенээсээ 
бараа худалдан авах, мөн бие биендээ бараа худалдаж байгаа нь тогтоогдвол тэр нь уг 
харилцан хамаарал тухайн үнэд нөлөөлөөгүй гэдгийг илтгэнэ. Үүний нэг жишээ дурдвал, 
хэрэв тухайн үнийг холбогдох салбарын хүрээнд үнэ тогтоодог ердийн практикт 
нийцүүлэн тогтоосон, эсхүл тухайн үнийг холбогдох худалдагч тал түүнтэй харилцан 
хамааралгүй худалдан авагчид бараа худалдахдаа үнэ тогтоодог жишгээр тогтоосон бол 
тэр нь уг харилцан хамаарал тухайн үнэд нөлөөлөөгүй гэдгийг илтгэнэ. Өөр нэг жишээ 
дурдвал, тухайн үнэ бүх зардлаа зохих ёсоор нөхөж, дээр нь  адил ангилал, төрлийн 
барааны борлуулалтаас тодорхой суурь хугацаанд (жишээ нь, жилээр тооцсон) 
холбогдох компаний олсон нийт ашгийн жишигт нийцэхүйц түвшний ашгаа нэмсэн дүн 
болох нь тогтоогдвол тэр нь уг харилцан хамаарал тухайн үнэд нөлөөлөөгүй гэдгийг 
илтгэнэ. 

4. 2(b) заалтаар, тухайн хэлцлийн үнэ гаалийн байгууллагаас урьд нь хүлээн 
зөвшөөрсөн “шалгуур” үнэтэй тун ойролцоо байгаа, тиймээс түүнийг 1 дүгээр зүйлийн 



дагуу хүлээн зөвшөөрч болно гэдгийг нотлох боломжийг импортлогчид олгоно. Хэрэв 
2(b)-д заасан шалгуур хангагдсан бол 2(а)-д заасны дагуу нөлөөллийн асуудлыг шалгах 
шаардлагагүй. Хэрэв нэмэлт тайлбар тодруулга авалгүйгээр, 2(b)-д заасан аль нэг 
шалгуур хангагдсан гэж үзэх хангалттай мэдээлэл гаалийн байгууллагад аль хэдийн 
байгаа бол уг гаалийн байгууллага зохих шалгуур хангагдсан гэдгийг нотлохыг тухайн 
импортлогчоос шаардах үндэслэлгүй болно. 2(b)-д заасан “харилцан хамааралгүй 
худалдан авагч” гэж тухайн аль нэг тохиолдолд холбогдох худалдагч талтай харилцан 
хамааралгүй худалдан авагчийг хэлнэ. 

2(b) заалт 

Нэг үнэ нөгөө үнэтэй “тун ойролцоо” гэдгийг тогтоохдоо хэд хэдэн хүчин зүйлийг 
авч үзнэ. Эдгээр хүчин зүйлд тухайн импортын барааны мөн чанар, тухайн 
үйлдвэрлэлийн мөн чанар, тухайн барааг импортлосон улирал, түүнчлэн тухайн үнийн 
зөрүү арилжааны үүднээс мэдэгдэхүйц их эсэх зэрэг асуудал хамаарна. Эдгээр хүчин 
зүйл тухайн тохиолдлоос хамааран өөр өөр байж болох учир бүх тохиолдолд хөдөлшгүй 
нэг хувь хэмжээ тогтоож өгөх зэргээр дан нэг стандарт мөрдөх боломжгүй. Жишээлбэл, 
тухайн хэлцлийн үнэ 1 дүгээр зүйлийн 2(b)-д заасан “шалгуур” үнэтэй тун ойролцоо 
эсэхийг тогтоох явцад барааны нэг нэр төрлийн хувьд үнэ ялимгүй зөрүүтэй байх явдлыг 
хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байхад өөр нэг нэр төрлийн хувьд үнэ ихээхэн зөрүүтэй 
байсан ч түүнийг хүлээн зөвшөөрч болох тохиолдол байдаг. 

2 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. Гаалийн байгууллага 2 дугаар зүйлийг мөрдөхдөө, боломжтой бол үнэлж буй 
бараатай арилжааны адил түвшинд, ойролцоо тоо хэмжээгээр борлуулсан ижил барааг 
ашиглана. Хэрэв тийм борлуулалтын тохиолдол олдохгүй бол дараах гурван нөхцлийн 
аль нэгээр хийгдсэн борлуулалтад хамаарах ижил барааг ашиглаж болно: 

(a) тухайн ижил барааг арилжааны адил түвшинд, гэхдээ өөр тоо хэмжээгээр 
худалдан борлуулсан байх; 

(b) тухайн ижил барааг арилжааны өөр түвшинд, гэхдээ ойролцоо тоо хэмжээгээр 
худалдан борлуулсан байх; эсхүл 

(c) тухайн ижил барааг арилжааны өөр түвшинд, мөн өөр тоо хэмжээгээр 
худалдан борлуулсан байх. 

2. Эдгээр гурван нөхцлийн аль нэгээр хийгдсэн худалдаа байвал дараах зүйлийн 
аль тохироход нь залруулга хийнэ: 

(a) зөвхөн тоо хэмжээнд хамааралтай хүчин зүйлсийн хувьд; 

(b) зөвхөн арилжааны түвшинд хамааралтай хүчин зүйлсийн хувьд; эсхүл 

(c) арилжааны түвшин болон тоо хэмжээний аль алинд хамааралтай хүчин 
зүйлсийн хувьд. 

3. “Болон/эсхүл” гэдэг хэллэг нь тухайн борлуулалтыг уян хатнаар ашиглаж, дээр 
дурдсан гурван нөхцлийн аль нэгд шаардлагатай залруулга хийх боломж олгож байгаа. 

4. 2 дугаар зүйлийн зорилгоор, импортын ижил барааны хэлцлийн үнэ гэдэг нь 1 
дүгээр зүйлийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдчихөөд байгаа, 1(b) болон 2 дахь хэсэгт заасны 
дагуу зохих залруулга хийсэн гаалийн үнэ болно. 



5. Арилжааны өөр өөр түвшинтэй, эсхүл өөр өөр тоо хэмжээтэй учраас хийх 
залруулгын нэг нөхцөл нь уг залруулга үнэ нэмж, эсхүл бууруулж байгааг үл харгалзан,  
тухайн залруулга үндэслэлтэй бөгөөд үнэн зөв гэдгийг илтгэн харуулсан нотлох 
баримтад, өөрөөр хэлбэл  түвшин, эсхүл тоо хэмжээний зөрүүгээс шалтгаалсан өөр өөр 
үнэ бүхий хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтад тулгуурласан байхад оршино.  Жишээлбэл, 
үнэлж буй тухайн импортын бараа 10 ширхэгтэй, харин хэлцлийн үнэ нь мэдэгдэж байгаа 
онцгой эрхт импортын ижил бараа 500 ширхэгтэй бөгөөд холбогдох худалдагч тал тоо 
хэмжээний хөнгөлөлт олгож байгаа нь тодорхой байгаа бол тухайн худалдагчийн үнийн 
жагсаалтыг үндэслэн, түүнээс 10 ширхэгт хамаарах борлуулалтын үнийг ашиглан 
шаардлагатай залруулга хийнэ.  Гэхдээ энэ нь, өөр өөр тоо хэмжээгээр хийсэн нийт 
борлуулалтын туршид чин шударгаар19 ашиглаж байгаа үнийн жагсаалт байгаа л бол 
борлуулалтыг заавал 10 ширхэгээр багцлан хийхийг шаардахгүй. Харин ийм бодит 
хэмжүүр байхгүй тохиолдолд гаалийн үнийг 2 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлох нь 
тохиромжгүй. 

3 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. Гаалийн байгууллага 2 дугаар зүйлийг мөрдөхдөө, боломжтой бол үнэлж буй 
бараатай арилжааны адил түвшинд, ойролцоо тоо хэмжээгээр борлуулсан төстэй барааг 
ашиглана. Хэрэв тийм борлуулалтын тохиолдол олдохгүй бол дараах гурван нөхцлийн 
аль нэгээр хийгдсэн төстэй барааны борлуулалтыг ашиглаж болно: 

(a) арилжааны адил түвшинд, гэхдээ өөр тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан 
байх; 

(b) арилжааны өөр түвшинд, гэхдээ ойролцоо тоо хэмжээгээр худалдан 
борлуулсан байх; эсхүл 

(c) арилжааны өөр түвшинд, мөн өөр тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан байх. 

2. Эдгээр гурван нөхцлийн аль нэгээр хийгдсэн борлуулалт гарвал дараах 
зүйлийн аль тохироход нь залруулга хийнэ: 

(a) зөвхөн тоо хэмжээнд хамааралтай хүчин зүйлсийн хувьд; 

(b) зөвхөн арилжааны түвшинд хамааралтай хүчин зүйлсийн хувьд; эсхүл 

(c) арилжааны түвшин болон тоо хэмжээний аль алинд хамааралтай хүчин 
зүйлсийн хувьд. 

3. “Болон/эсхүл” гэдэг хэллэг нь тухайн борлуулалтыг уян хатнаар ашиглаж, дээр 
дурдсан гурван нөхцлийн аль нэгд шаардлагатай залруулга хийх боломж олгож байгаа. 

4. 3 дугаар зүйлийн зорилгоор, импортлосон төстэй барааны хэлцлийн үнэ гэдэг 
нь 1 дүгээр зүйлийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдчихсөн байгаа, 1(b) болон 2 дахь хэсэгт 
заасны дагуу зохих залруулга хийсэн гаалийн үнэ болно. 

5. Арилжааны өөр өөр түвшинтэй, эсхүл өөр өөр тоо хэмжээтэй учраас хийх 
залруулгын нэг нөхцөл нь уг залруулга үнэ нэмж, эсхүл бууруулж байгааг үл харгалзан,  
тухайн залруулга үндэслэлтэй бөгөөд үнэн зөв гэдгийг илтгэн харуулсан нотлох 
баримтад, өөрөөр хэлбэл  түвшин, эсхүл тоо хэмжээний зөрүүгээс шалтгаалсан өөр өөр 
үнэ бүхий хүчин төгөлдөр үнийн жагсаалтад тулгуурласан байхад оршино.  Жишээлбэл, 
үнэлж буй тухайн импортын бараа 10 ширхэгтэй, харин хэлцлийн үнэ нь мэдэгдэж байгаа 
онцгой эрхт импортын ижил бараа 500 ширхэгтэй бөгөөд холбогдох худалдагч тал тоо 
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хэмжээний хөнгөлөлт олгож байгаа нь тодорхой байгаа бол тухайн худалдагчийн үнийн 
жагсаалтыг үндэслэн, түүнээс 10 ширхэгт хамаарах борлуулалтын үнийг ашиглан 
шаардлагатай залруулга хийнэ.  Гэхдээ энэ нь, өөр өөр тоо хэмжээгээр хийсэн нийт 
борлуулалтын туршид чин шударгаар  ашиглаж байгаа үнийн жагсаалт байгаа л бол 
борлуулалтыг заавал 10 ширхэгээр багцлан хийхийг шаардахгүй. Харин ийм бодит 
хэмжүүр байхгүй тохиолдолд гаалийн үнийг 3 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлох нь 
тохиромжгүй. 

5 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. “нийлбэр дүнгээрээ хамгийн их тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан ... 
барааны нэгж үнэ” гэдэг нэр томъёо нь барааг импортолсны дараа арилжааны эхний 
түвшинд уг барааг хэнээс худалдаж авсан байна, тэр этгээдтэй харилцан хамааралгүй 
этгээдэд хамгийн олон тоо ширхэгээр борлуулсан тэр үнийг хэлнэ. 

2. Үүний жишээ болгож, илүү олон тоо хэмжээгээр худалдан авбал нэгж үнэ 
буурдаг үнийн жагсаалтыг баримтлан бараа борлуулсныг харуулъя. 

 

Борлуулсан 
хэмжээ 

Нэгж үнэ Борлуулалтын тоо, ширхэг Тухайн үнээр 
борлуулсан нийт тоо 

хэмжээ 

1-10 ширхэг 100 5 ширхэгээр 10 удаа 
3 ширхэгээр 5 удаа 

65 

11-25 ширхэг 95 11 ширхэгээр 5 удаа 55 

25-аас дээш 
ширхэг 

90 30 ширхэгээр 1 удаа 
50 ширхэгээр 1 удаа 

80 

  

Аль нэг үнээр худалдан борлуулсан хамгийн олон тоо ширхэг нь 80 байна. 
Тиймээс, нийлбэр дүнгээрээ хамгийн их тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан нэгж үнэ 
90 байна. 

3. Өөр нэг жишээ авч үзье. Хоёр удаагийн борлуулалт хийгджээ. Эхний 
борлуулалтад 500 ширхэгийг нэг бүрийг нь 95 валютын нэгжээр худалдан борлуулсан. 
Нөгөө борлуулалтад 400 ширхэгийг нэг бүрийг нь 90 валютын нэгжээр худалдан 
борлуулсан. Энэ жишээнд, аль нэг үнээр худалдан борлуулсан хамгийн олон тоо ширхэг 
нь 500 байна. Тиймээс, нийлбэр дүнгээрээ хамгийн их тоо хэмжээгээр худалдан 
борлуулсан нэгжийн үнэ 95 байна. 

4. Гурав дахь жишээ. Дараахь тохиолдолд өөр өөр тоо хэмжээг өөр өөр үнээр 
худалдан борлуулсан байна. 

(a) Борлуулалт 

Тоо хэмжээ Нэгж үнэ 

40 ширхэг 
30 ширхэг 
15 ширхэг 
50 ширхэг 
25 ширхэг 
35 ширхэг 
5 ширхэг 

100 
90 
100 
95 
105 
90 
100 

 

(b) Нийт дүн 



Нийт борлуулсан тоо 
хэмжээ 

Нэгж үнэ 

65 
50 
60 
25 

90 
95 
100 
105 

Энэ жишээн дээр аль нэг үнээр худалдан борлуулсан хамгийн олон тоо ширхэг нь 
65 байна. Тиймээс, нийлбэр дүнгээрээ хамгийн их тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан 
нэгж үнэ 90 байна. 

5. Дээрх 1-д тайлбарласны дагуу тухайн импортлогч оронд, тухайн импортын 
барааг үйлдвэрлэх болон экспортоор худалдахтай холбогдуулан ашиглуулахаар 8 
дугаар зүйлийн 1(b)-д заасан аль нэг бүрдэл хэсэгийг үнэ төлбөргүй, эсхүл хямдруулсан 
үнээр шууд, эсхүл шууд бус хэлбэрээр нийлүүлж байгаа этгээдэд борлуулалт хийсэн 
аливаа тохиолдлыг 5 дугаар зүйлийн зорилгоор нэгж үнэ тогтооход авч хэрэгсэхгүй. 

6. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан “ашиг болон ерөнхий зардал” гэдгийг 
бүхэлд нь авч үзэх ёстойг тэмдэглэвэл зохино. Энэ хасалт хийх зорилгоор тоон үзүүлэлт 
гаргахдаа, тухайн импортлогчийн тоон үзүүлэлтүүд нь адил ангилал, төрлийн импортын 
барааг тухайн импортлогч оронд худалдан борлуулсан тохиолдолд гаргасан тоон 
үзүүлэлттэй зөрөхгүй бол тухайн импортлогчоос, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гаргаж 
өгсөн мэдээлэлд үндэслэнэ. Хэрэв тухайн импортлогчийн тоон үзүүлэлтүүд уг тоон 
үзүүлэлттэй зөрж байвал, холбогдох ашиг болон ердийн зардлын дүнг тухайн 
импортлогчийн, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гаргаж өгсөн мэдээллээс өөр холбогдох 
мэдээлэлд тулгуурлан гаргана. 

7. “Ерөнхий зардал”-д тухайн барааны шууд болон шууд бус маркетингийн 
зардлууд орно. 

8. Тухайн барааг худалдан борлуулсан гэх шалтгаанаар төлбөл зохих дотоодын 
татварыг 5 дугаар зүйлийн 1(a)(iv)-д заасны дагуу хасаагүй бол 5 дугаар зүйлийн 1(a)(i)-
т заасны дагуу хасч тооцно. 

9. 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан комиссын шимтгэл, эсхүл ердийн ашиг 
болон ерөнхий зардлыг тодорхойлохдоо, зарим бараа нөгөө бараатай “адил ангилал, 
эсхүл төрлийнх” мөн эсэх асуудлыг холбогдох нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, 
тохиолдол бүрээр шийднэ. Үнэлж буй бараа багтаж байгаа, шаардлагатай мэдээлэл 
гаргаж өгч болох хамгийн жижиг бүлэг буюу төрөлд хамаарах,  адил ангилал, төрлийн 
импортын барааг тухайн импортлогч оронд худалдан борлуулсан талаар нягтлан 
шалгана. 5 дугаар зүйлийн зорилгоор, “адил ангилал, төрлийн бараа” гэдэгт үнэлж буй 
тухайн бараатай адил бөгөөд нэг ижил орноос импортлосон бараа, түүнчлэн бусад 
орноос импортлосон бараа хамаарна. 

10. 5 дугаар зүйлийн 1(b) хэсгийн зорилгоор, “хамгийн эрт байх өдөр” гэдэг нь 
тухайн импортын бараа, эсхүл ижил, төстэй импортын барааг холбогдох нэгжийн үнэ 
тогтооход хангалттай тоо хэмжээгээр худалдан борлуулсан өдөр байна. 

11. 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан аргыг хэрэглэж байгаа нөхцөлд, 
нэмэлт боловсруулалтын явцад нэмэгдсэн өртгийг хасч тооцохдоо тухайн ажлын 
зардалд хамааралтай бодит, тоон үзүүлэлтээр илэрхийлж болох өгөгдөл дээр 
үндэслэнэ. Салбарын хүлээн зөвшөөрөгдсөн томъёо, жор, барилгын ажлын арга болон 
салбарын бусад практик нь тухайн тооцоо хийх үндэс болно. 

12. Нэмэлт боловсруулалтын үр дүнд тухайн импортын бараа үндсэн шинж 
байдлаа алдсан бол 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан үнэлгээний аргыг 



ерөнхийдөө хэрэглэхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ импортын бараа үндсэн 
шинж байдлаа алдсан  хэдий ч боловсруулалтын явцад нэмэгдсэн өртгийг үндэслэлгүй 
хүндрэл бий болголгүйгээр зөв тодорхойлж болдог тохиолдлууд байдаг. Нөгөө талаас, 
тухайн импортын бараа үндсэн шинж байдлаа алдаагүй боловч импортлогч оронд 
худалдан борлуулсан барааны ач холбогдол багатай нэг бүрдэл хэсэг болж, үнэлгээний 
энэ аргыг хэрэглэх шаардлагагүй болох тохиолдлууд бас байж болно. Дээр дурдсаныг 
харгалзан үзэж, тийм нөхцөл бүрийг тодорхой тохиолдол бүрээр авч үзэх ёстой. 

6 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. Энэ Хэлэлцээрийн дагуу гаалийн үнийг тухайн импортлогч оронд байгаа 
мэдээллийг үндэслэн тодорхойлдог ерөнхий зарчимтай. Гэвч, тооцож гаргасан үнийг 
тодорхойлохын тулд үнэлж буй барааг үйлдвэрлэсэн зардал, мөн тухайн импортлогч 
орноос гадуур олж авах шаардлагатай бусад мэдээллийг шалгах хэрэгтэй болж болно. 
Үүний дээр, ихэнх тохиолдолд тухайн бараа үйлдвэрлэгч нь импортлогч орны засгийн 
газрын хууль тогтоомжийн үйлчлэх хүрээний20 гадна байдаг. Тооцож гаргасан үнэ 
хэрэглэх явдал ерөнхийдөө тухайн худалдан авагч, худалдагч хоёр харилцан 
хамааралтай байх, мөн холбогдох үйлдвэрлэгч тухайн импортлогч орны эрх бүхий 
байгууллагад  аливаа нэмэлт нягтлан шалгах ажиллагаа явуулах зардал, байгууламж 
гаргаж өгөхөд бэлэн байгаа тохиолдлуудаар хязгаарлагдана. 

2. 6 дугаар зүйлийн 1(a)-д дурдсан “зардал, эсхүл үнэ өртөг”-ийг үнэлж буй 
барааны үйлдвэрлэлтэй холбоотой бөгөөд тухайн үйлдвэрлэгч, эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс гаргаж өгсөн мэдээллийг үндэслэн тодорхойлно. Ингэхдээ, тухайн барааг 
үйлдвэрлэсэн оронд мөрддөг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох бүртгэлийн 
зарчмуудад нийцэж байгаа тохиолдолд, уг үйлдвэрлэгчийн арилжааны данс бүртгэлд21 
тулгуурласан байна. 

3. “Зардал, эсхүл үнэ өртөг” гэдэгт 8 дугаар зүйлийн 1(a)(ii) болон (iii)-д заасан 
бүрдэл хэсгүүдийн зардлыг багтаана. Түүнд мөн 8 дугаар зүйлийн 1(b)-д заасан бөгөөд 
тухайн импортын барааний үйлдвэрлэлд ашиглахад нь зориулж холбогдох худалдан 
авагчаас шууд, эсхүл шууд бус хэлбэрээр нийлүүлсэн аливаа бүрдэл хэсэгт 8 дугаар 

зүйлийн тайлбар тэмдэглэлийн заалтын дагуу хувь тэнцүүлэн задлан ногдуулсан8 үнэ 

өртөг мөн хамаарна. 8 дугаар зүйлийн 1(b)(iv)-т заасан бөгөөд тухайн импортлогч оронд 
хийж гүйцэтгэсэн бүрдэл хэсгүүдийн үнэ өртгийг зөвхөн тухайн үйлдвэрлэгчид 
ногдуулсан бүрдэл хэсгүүдийн үнэ өртгийн хэмжээгээр шингээнэ. Тооцож гаргасан үнийг 
тодорхойлохдоо энэ 3 дахь хэсэгт дурдсан бүрдэл хэсгүүдийн зардал, өртгийг хоёр удаа 
давхардуулан тооцохгүй гэдгийг ойлгох ёстой. 

4. 6 дугаар зүйлийн 1(b)-д заасан “ашиг болон ерөнхий зардлын дүн”-г 
тодорхойлохдоо тухайн үйлдвэрлэгчийн тоон үзүүлэлтүүд нь үнэлгээ хийж байгаа бөгөөд  
тухайн импортлогч орон руу экспортоор гаргахаар экспортлогч оронд байгаа 
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэж байгаа бараатай адил ангилал, төрлийн барааны 
борлуулалтад гол төлөв тусгасан байдаг тоон үзүүлэлтүүдтэй нийцэхгүй байхаас бусад 
тохиолдолд тухайн үйлдвэрлэгч, эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гаргаж өгсөн мэдээллийг 
үндэслэнэ. 

5. Энэ утгаар, “ашиг болон ерөнхий зардлын дүн” гэдгийг бүхэлд нь авч үзэх 
ёстойг тэмдэглэвэл зохино. Тэгэхээр, аливаа тодорхой тохиолдолд тухайн 
үйлдвэрлэгчийн ашгийн үзүүлэлт бага, ерөнхий зардал өндөр байлаа ч гэсэн уг 
үйлдвэрлэгчийн ашиг болон ерөнхий зардлыг бүхэлд нь авч үзвэл адил ангилал, төрлийн 
барааны борлуулалтад гол төлөв туссан байдаг тийм үзүүлэлттэй дүйж байж болно. 
Жишээлбэл, тухайн импортлогч оронд ямар нэг бүтээгдэхүүн борлуулж эхэлсэн бөгөөд 
үүнтэй холбоoтой нэмэгдсэн ерөнхий зардлаа нөхөх зорилгоор тухайн үйлдвэрлэгч 
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ашгаа тэглэсэн, эсхүл багасгасан байвал дээрх нөхцөл байдал үүсч болно. Хэрэв уг 
үйлдвэрлэгч импортын барааг худалдахад арилжааны тодорхой нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан бага ашиг олсон гэдгээ нотолж чадвал тухайн үйлдвэрлэгчийн ашгийн бодит 
үзүүлэлтийг харгалзан авч үзнэ. Гэхдээ, уг ашгийн үзүүлэлт нь арилжааны зүй ёсны 
шалтгаантай, мөн тухайн үйлдвэрлэгчийн үнийн бодлого холбогдох үйлдвэрлэлийн 
салбарт барьдаг үнийн хэвийн бодлогыг илэрхийлж байх ёстой. Иймэрхүү нөхцөл 
байдал, тухайлбал эрэлт урьдчилан тооцоолоогүй байдлаар унаснаас үйлдвэрлэгчид 
үнээ түр зуур бууруулахад хүрсэн, эсхүл тэд тухайн импортлогч оронд үйлдвэрлэж буй 
хэд хэдэн төрлийн барааны комплемент үүрэгтэй бараа22 борлуулж, өрсөлдөх чадвараа 
хадгалан үлдэх үүднээс бага ашигтай ажиллахыг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд үүсч 
болох юм. Хэрэв тухайн үйлдвэрлэгчийн тоон үзүүлэлтүүд нь үнэлгээ хийж байгаа бөгөөд  
тухайн импортлогч орон руу экспортоор гаргахаар экспортлогч оронд байгаа 
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэж байгаа бараатай адил ангилал, төрлийн барааны 
борлуулалтад гол төлөв тусгасан байдаг тоон үзүүлэлтүүдтэй нийцэхгүй байвал ашиг 
болон ерөнхий зардлын дүнг тодорхойлохдоо тухайн үйлдвэрлэгч, эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс гаргаж өгснөөс өөр холбогдох бусад мэдээлэлд үндэслэж болно. 

6. Тооцож гаргасан үнэ тодорхойлох зорилгоор, үйлдвэрлэгчийн, эсхүл түүний 
нэрийн өмнөөс гаргаж өгснөөс өөр мэдээлэл ашигласан бол, импортлогч орны эрх бүхий 
байгууллага уг мэдээллийн эх сурвалж, ашигласан өгөгдөл, тийм өгөгдөлд тулгуурлан 
хийсэн тооцооллын талаар 10 дугаар зүйлийн дагуу тухайн импортлогч талд хүсэлтээр 
нь мэдээлнэ. 

7. 6 дугаар зүйлийн 1(b)-д заасан “ерөнхий зардал”-д тухайн барааг экспортын 
зориулалтаар үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбогдсон бөгөөд 6 дугаар зүйлийн 1(а) 
хэсгийн заалтад ороогүй шууд буюу шууд бус өртөг зардал хамаарна. 

8. Зарим бараа бусад бараатай “адил ангилал, төрлийнх” мөн эсэхийг холбогдох 
нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, тохиолдол бүрээр тогтооно. 6 дугаар зүйлийн дагуу 
ердийн ашиг болон ерөнхий зардлыг тодорхойлохдоо үнэлж буй бараа багтаж байгаа 
хамгийн цөөн нэр төрөл бүхий жижиг бүлэг, төрөлд хамаарах бөгөөд шаардлагатай 
мэдээлэл авч болох барааг импортлогч орон руу экспортоор гаргасан борлуулалтыг 
нягтлан шалгана. 6 дугаар зүйлийн зорилгоор, “адил ангилал, төрлийн бараа” нь үнэлж 
буй тухайн бараатай адил нэг орноос орж ирсэн байх ёстой. 

7 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. 7 дугаар зүйлийн дагуу тодорхойлсон гаалийн үнэ аль болох өмнө нь 
тодорхойлсон гаалийн үнэд тулгуурласан байна. 

2. 7 дугаар зүйлийн дагуу хэрэглэх үнэлгээний аргууд нь 1-6 дугаар зүйлд заасан 
аргууд байх бөгөөд гэхдээ уг аргуудыг хэрэглэхдээ үндэслэлтэй хэмжээнд уян хатан 
хандах нь 7 дугаар зүйлийн зорилго болон заалтад нийцнэ. 

3. Үндэслэлтэй хэмжээнд уян хатан хандах зарим жишээ дурдвал: 

(a) Ижил бараа – тухайн ижил барааг уг үнэлж буй бараатай нэгэн зэрэг, эсхүл 
ойролцоо хугацаанд экспортлосон байх ёстой гэсэн шаардлагыг уян хатан тайлбарлаж 
болно; үнэлж буй барааг экспортолж буй орноос өөр оронд үйлдвэрлэсэн импортын ижил 
бараа нь гаалийн үнэлгээний суурь болж болно; 5, 6 дугаар зүйлийн дагуу өмнө нь 
тодорхойлсон импортын ижил барааны гаалийн үнийг ашиглаж болно. 

(b) Төстэй бараа – тухайн төстэй барааг уг үнэлж буй бараатай нэгэн зэрэг, эсхүл 
ойролцоо хугацаанд экспортлосон байх ёстой гэсэн шаардлагыг уян хатан тайлбарлаж 
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болно; үнэлж буй барааг экспортолж буй орноос өөр оронд үйлдвэрлэсэн импортын 
төстэй бараа нь гаалийн үнэлгээний суурь болж болно; 5, 6 дугаар зүйлийн дагуу өмнө 
нь тодорхойлсон импортын төстэй барааны гаалийн үнийг ашиглаж болно. 

(c) Дедуктив арга – тухайн барааг 5 дугаар зүйлийн 1(a)-д заасны дагуу 
“импортлосон тэр байдлаар нь” худалдан борлуулсан байх ёстой гэсэн шаардлагыг уян 
хатан тайлбарлаж болно; “90 хоног” гэсэн шаардлагыг уян хатан хэрэгжүүлж болно. 

8 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1(a)(i) заалт 

“Худалдан авалтын комиссын шимтгэл” гэж үнэлж буй барааг худалдан авахад 
үзүүлсэн үйлчилгээний төлөө импортлогчоос түүнийг гадаадад төлөөлөн ажилласан 
агентад төлсөн ажлын хөлсийг хэлнэ. 

1(b)(ii) заалт 

1. 8 дугаар зүйлийн 1(b)(ii)-д заасан бүрдэл хэсгүүдийн өртгийг тухайн импортын 
бараанд хувь тэнцүүлэн задлан ногдуулахад8 тооцдог хоёр хүчин зүйл бий. Энэ нь тухайн 
бүрдэл хэсгийн өөрийнх нь өртөг ба уг өртгийг тухайн импортын бараанд хувь тэнцүүлэн 
задлан ногдуулах арга зам. Эдгээр бүрдэл хэсгийн өртгийг тухайн нөхцөл байдалд 
тохирсон үндэслэлтэй хэлбэрээр, мөн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нягтлан бодох 
бүртгэлийн зарчмын дагуу хувь тэнцүүлэн задлан ногдуулна. 

2. Тухайн бүрдэл хэсгийн өртгийн хувьд, хэрэв импортлогч уг бүрдэл хэсгийг 
өөртэйгөө харилцан хамааралгүй худалдагчаас тодорхой нэг зардал гарган олж авсан 
бол тэрхүү зардал нь уг бүрдэл хэсгийн өртөг болно. Хэрэв уг бүрдэл хэсгийг импортлогч, 
эсхүл түүнтэй харилцан хамааралтай этгээд үйлдвэрлэсэн бол үйлдвэрлэсэн зардал нь 
уг бүрдэл хэсгийн өртөг болно. Хэрэв уг бүрдэл хэсгийг импортлогч өмнө нь ашиглаж 
байсан бол, уг импортлогч түүнийг худалдаж авсан, эсхүл өөрөө үйлдвэрлэсэн аль нь 
болохоос үл хамааран, уг бүрдэл хэсгийн өртгийг тооцож гаргахын тулд худалдаж авсан, 
эсхүл үйлдвэрлэсэн анхны зардалд түүний ашиглалтад тохирох хэмжээний хасалт 
хийсэн залруулга23 хийнэ. 

3. Холбогдох бүрдэл хэсгийн өртгийг тодорхойлсон бол уг өртгийг тухайн 
импортын бараанд хувь тэнцүүлэн задлан ногдуулах шаардлагатай. Ийнхүү ногдуулах 
янз бүрийн боломжууд бий. Жишээлбэл, хэрэв импортлогч нийт үнэд хамаарах гаалийн 
татварыг нэг дор төлөхийг хүсч байвал уг өртгийг эхний ачилтад ногдуулж болох юм. Өөр 
нэг жишээ дурдвал, тухайн импортлогч уг өртгийг эхний ачилт хийх хүртэл үйлдвэрлэж 
гаргасан бүтээгдэхүүний нэгжийн тоонд задлан ногдуулах хүсэлт тавьж болох юм. Бас 
нэг жишээ дурдвал, тухайн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэрээтэй, эсхүл тийм хатуу үүрэг 
хүлээсэн бол уг импортлогч холбогдох өртгийг тийнхүү хүлээгдэж буй нийт үйлдвэрлэлд 
задлан ногдуулах хүсч болно. Өртөг задлан ногдуулах ямар арга хэрэглэх нь тухайн 
импортлогчоос гаргаж өгсөн бичиг баримтаас шалтгаална. 

4. Дээр дурдсан зүйлийг жишээ татан тайлбарлавал: Импортлогч тухайн 
импортын барааг үйлдвэрлэхэд ашиглуулахаар холбогдох үйлдвэрлэгчид хэв өгсөн 
бөгөөд уг үйлдвэрлэгчээс 10000 ширхэг бараа худалдан авах гэрээ хийжээ. 1000 ширхэг 
бараа бүхий эхний ачилт ирэх үед уг үйлдвэрлэгч 4000 ширхэг барааг үйлдвэрлэсэн 
байсан. Тухайн импортлогч хэвний өртгийг 1000 ширхэг, 4000 ширхэг, эсхүл 10000 
ширхэг барааны аль нэгд задлан ногдуулахыг гаалийн байгууллагаас хүсч болно. 
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1(b)(iv) заалт 

1. 8 дугаар зүйлийн 1(b)(iv)-д заасан бүрдэл хэсгүүдийн өртгийг нэмэхдээ бодитой, 
тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэх өгөгдөл дээр үндэслэнэ. Нэмж тусгах өртгийг 
тодорхойлох тухайн импортлогчийн болон гаалийн байгууллагын аль алиных нь 
ачааллыг хөнгөрүүлэх үүднээс холбогдох худалдан авагчийн арилжааны бүртгэлийн 
системд бэлэн байгаа өгөгдлийг аль болох ашиглах нь зүйтэй. 

2. Тухайн худалдан авагчийн худалдан авч, эсхүл түрээсээр нийлүүлсэн бүрдэл 
хэсгүүдийн хувьд нэмж тусгах өртөг нь тийнхүү худалдан авсан, эсхүл түрээслэсэн 
зардал байна. Нийтийн эзэмшилд байдаг бүрдэл хэсгүүдийн хувьд тэдгээрийн хуулбарыг 
олж авсан зардлаас өөр бусад нэмэлт хийхгүй. 

3. Нэмж тусгах өртгийг тооцох ажиллагаа хэр амар хялбар байх нь тухайн 
компаний бүтэц болон менежментийн практик, мөн түүний нягтлан бодох бүртгэлийн 
аргаас хамаарна. 

4. Жишээлбэл, хэд хэдэн орноос төрөл бүрийн бараа импортолдог компани 
тухайн импортлогч орны гадна байрлах өөрийн загвар зохион бүтээх төвийн бүртгэлийг 
аль нэг бараа бүтээгдэхүүнд хамаарах зардлыг зөв гаргах боломжтой байдлаар хөтөлдөг 
байж болно. Ийм тохиолдолд, 8 дугаар зүйлийн заалтын дагуу зардлын залруулгыг зохих 
ёсоор шууд хийж болно. 

5. Өөр нэг жишээ дурдвал, ямар нэг компани тухайн импортлогч орны гадна 
байрлах загвар зохион бүтээх төвийнхөө зардлыг тодорхой бараа бүтээгдэхүүнд задлан 
ногдуулалгүй, ердийн урсгал зардал байдлаар тооцдог байж болно. Энэ тохиолдолд, 
тухайн загвар зохион бүтээх төвийн нийт зардлыг уг төвийн туслалцаатайгаар явуулсан 
нийт үйлдвэрлэлийн зардалд задлан ногдуулж, тийнхүү ногдуулсан зардлыг 
импортлосон барааны нэгж үнэ дээр нэмэх замаар тухайн импортын бараанд 8 дугаар 
зүйлийн заалтын дагуу зохих зардлын залруулга хийж болно. 

6. Дээрх нөхцөл байдал янз бүрээр хувирах тохиолдолд, хуваарилалт хийх 
оновчтой аргыг тодорхойлохдоо өөр өөр хүчин зүйлийг авч үзэх шаардлагатай гэдэг нь 
ойлгомжтой. 

7. Тухайн бүрдэл хэсгийг хэд хэдэн оронд, тодорхой хугацааны туршид 
үйлдвэрлэсэн бол зохих зардлын залруулгыг тухайн бүрдэл хэсэгт импортлогч орноос 
гадуур нэмэгдсэн бодит өртгөөр хязгаарлана. 

1(c) заалт 

1. 8 дугаар зүйлийн 1(c)-д заасан ашиглалтын төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн 
хураамжид бусад төлбөрөөс гадна патент, барааны тэмдэг болон зохиогчийн эрхтэй 
холбоотой төлбөрүүд багтаж болно. Гэхдээ, гаалийн үнийг тодорхойлохдоо тухайн 
импортын бараанд бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд тухайн импортын барааг 
импортлогч оронд хуулбарлан үйлдвэрлэх эрхийн төлбөрийг нэмж тусгахгүй. 

2. Тухайн импортын барааг түгээх, эсхүл цааш нь худалдан борлуулах эрх авахын 
тулд холбогдох худалдан авагчаас хийсэн төлбөр тухайн импортын барааг импортлогч 
орон руу экспортлох борлуулалтын ямар нэг нөхцөл биш бол, түүнийг тухайн импортын 
бараанд бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд нэмж тусгахгүй. 

3 дахь хэсэг 

1. 8 дугаар зүйлийн дагуу хийх шаардлагатай нэмэлтүүдийн хувьд бодитой, тоон 
үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэх өгөгдөл байхгүй бол, тухайн хэлцлийн үнийг 1 дүгээр зүйлийн 



дагуу тодорхойлж болохгүй. Үүнийг жишээ татан тайлбарлавал: килограммаар тооцож 
импортлосны дараа шингэн төлөвийн бараанд найруулан хувиргасан импортын 
тодорхой нэг барааг тухайн импортлогч оронд литрээр худалдан борлуулсан үнийг 
үндэслэн ашиглалтын төлбөр төлсөн тохиолдол. Хэрэв ашиглалтын төлбөр нь тухайн 
импортын бараанд болон тухайн импортын бараатай огт хамааралгүй бусад хүчин зүйлд 
тус тус хэсэгчлэн суурилсан (тухайн импортын барааг дотоодын орцтой хольсноос 
дангаар нь ялгаж таних аргагүй болсон тохиолдол, эсхүл ашиглалтын төлбөрийг 
холбогдох худалдан авагч, худалдагч талуудын санхүүгийн тусгай тохиролцооноос 
ялгаж тогтоох боломжгүй тохиолдол) бол уг ашиглалтын төлбөрийг нэмж тусгахыг 
оролдох нь зохисгүй. Гэхдээ, энэ ашиглалтын төлбөрийн хэмжээг зөвхөн тухайн 
импортын барааг үндэслэн тогтоосон, тоон үзүүлэлтээр хялбар илэрхийлж болохоор бол 
түүнийг бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд нэмж тусгаж болно. 

9 дүгээр зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

9 дүгээр зүйлийн зорилгоор, “импортлосон цаг хугацаа” гэдэгт гаалийн зорилгоор 
хилээр орж ирсэн цаг хугацааг багтааж болно. 

11 дүгээр зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

1. Үнэлж байгаа бараанд гаалийн байгууллагаас хийсэн үнэлгээний 
тодорхойлолтыг24 эс зөвшөөрөн давж заалдах эрхийг 11 дүгээр зүйлээр импортлогч талд 
олгосон. Давж заалдахдаа эхлээд гаалийн байгууллагын удирдах түвшинд хандаж болох 
бөгөөд харин эцсийн шатанд тухайн импортлогч шүүх байгууллагад давж заалдах эрхтэй 
байна. 

2. “Торгууль шийтгэлгүйгээр” гэдэг нь тухайн импортлогч ердөө л давж заалдах 
эрхээ эдэлсний төлөө торгуулах, эсхүл торгуулах аюулд өртөх ёсгүй. Шүүхийн ердийн 
зардал, өмгөөлөгчийн ажлын хөлс гаргасныг торгууль гэж үзэхгүй. 

3. Гэхдээ, тийнхүү давж заалдахаас өмнө тооцоот гаалийн татвараа бүрэн төлсөн 
байхыг шаардах аль ч Гишүүний эрхэд 11 дүгээр зүйлийн ямар ч заалт саад болохгүй. 

15 дугаар зүйлийн Тайлбар тэмдэглэл 

4 дэх хэсэг 

15 дугаар зүйлийн зорилгоор, тохиромжтой тохиолдолд “этгээд” гэсэн нэр 
томьёонд хуулийн этгээд хамаарна. 

4(e) дэх хэсэг 

Энэ Хэлэлцээрийн зорилгоор, нэг этгээд эрх зүйн хувьд, эсхүл үйл ажиллагааны 
хувьд нөгөө этгээдийг хязгаарлах, эсхүл удирдан чиглүүлэх байр суурьтай байвал тухайн 
этгээдийг нөгөө этгээдээ хянадаг гэж үзнэ. 
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ХАВСРАЛТ II 
ГААЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН ХОРОО 

1. Энэхүү Хэлэлцээрийн 18 дугаар зүйлд зааснаар, энэ Хэлэлцээрийг техникийн 
түвшинд нэгдмэл байдлаар тайлбарлах, хэрэглэх явдлыг хангах үүднээс ГХАЗ-ийн ивээл 
дор Техникийн хороо байгуулагдана. 

2. Техникийн хорооны ажил үүрэгт дараах зүйл багтана: 

(a) Гишүүдийн гаалийн үнэлгээний системийн хэрэгжилтийг удирдан зохион 
байгуулах өдөр тутмын үйл ажиллагаанд учирч буй техникийн шинжтэй тодорхой 
бэрхшээлүүдийг судалж, ирүүлсэн баримт мэдээллийг үндэслэн, зохих шийдэл агуулсан 
зөвлөмжийн чанартай санал гаргах; 

(b) хүсэлтийн дагуу, энэ Хэлэлцээрт хамааралтай үнэлгээний хууль тогтоомж, 
процедур болон практик ажиллагааг судалж, тухайн судалгааны үр дүнгийн талаар 
тайлан илтгэл бэлтгэх; 

(c) энэ Хэлэлцээрийн үйлчлэл болон төлөв байдлын техникийн шинжтэй 
асуудлаар жилийн тайлан бэлтгэж, тараах; 

(d) импортын барааг гаалийн зорилгоор үнэлэхтэй холбогдуулан аль нэг Гишүүн, 
эсхүл Хорооноос тавьсан аливаа асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх. Тухайн мэдээлэл, 
зөвлөгөө нь зөвлөмжийн чанартай санал, санал шүүмж, эсхүл тайлбар тэмдэглэлийн 
хэлбэртэй байж болно; 

(e) энэхүү Хэлэлцээрийг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх явдлыг цаашид 
өргөжүүлэх үүднээс Гишүүдэд хүсэлтийнх нь дагуу техник туслалцаа үзүүлэхийг дэмжиж 
ажиллах; 

(f) энэхүү Хэлэлцээрийн 19 дүгээр зүйлд заасан маргаан хянан магадлах 
бүрэлдэхүүнээс тавьсан асуудлыг нягтлан судлах; мөн 

(g) Хорооноос түүнд даалгаж болох өөр бусад ажил үүрэг гүйцэтгэх. 

Ерөнхий зүйл 

3. Техникийн хороо тодорхой асуудлаар, ялангуяа Гишүүд, Хороо, эсхүл маргаан 
хянан магадлах бүрэлдэхүүнээс түүнд тавьсан асуудлаар хариуцсан ажлаа аль болох 
богино хугацаанд хийж дуусгахыг эрмэлзэнэ. 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар, 
маргаан хянан магадлах бүрэлдэхүүн Техникийн хорооны илтгэлийг хүлээн авах цаг 
хугацааны давтамжийг тусгайлан тогтоож өгөх бөгөөд Техникийн хороо өөрийн илтгэлийг 
уг хугацаанд багтаан гаргаж өгнө. 

4. Техникийн хороо өөрийн үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэхдээ ГХАЗ-ийн Нарийн 
бичгийн дарга нарын газраас зохих ёсны туслалцаа авна. 

Төлөөлөл 

5. Гишүүн бүр Техникийн хороонд өөрийн төлөөлөлтэй байх эрхтэй. Гишүүн бүр 
Техникийн хороонд өөрийн төлөөллөөр нэг төлөөлөгч, мөн нэг буюу хэд хэдэн орлогч 
төлөөлөгч томилж болно. Техникийн хороонд төлөөлөлтэй болсон аливаа Гишүүнийг энэ 
Хавсралтад “Техникийн хорооны гишүүн” гэнэ. Техникийн хорооны гишүүдийн 
төлөөлөгчид зөвлөхүүдтэй байж болно. ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар 
Техникийн хорооны хуралдаанд ажиглагчийн эрхтэй мөн оролцож болно. 



6. ГХАЗ-ийн гишүүн боловч ДХБ-ын гишүүн бус орнууд Техникийн хорооны 
хуралдаанд нэг төлөөлөгч, мөн нэг буюу хэд хэдэн орлогчоор төлөөлүүлэн оролцож  
болно. Уг төлөөлөгчид Техникийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар оролцоно. 

7. Техникийн хорооны даргын зөвшөөрсний дагуу ГХАЗ-ийн Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга (энэ Хавсралтад “Ерөнхий нарийн бичгийн дарга” гэнэ) ДХБ-ын болон 
ГХАЗ-ийн гишүүн бус орон, түүнчлэн олон улсын засгийн газар хоорондын болон 
худалдааны байгууллагын төлөөлөгчдийг Техникийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар 
оролцохыг урьж болно. 

8. Техникийн хорооны хуралдаанд оролцохоор томилогдсон төлөөлөгчид,  
орлогчид, мөн зөвлөхүүдийн нэрийг Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ. 

Техникийн хорооны хуралдаан 

9. Техникийн хороо аль шаардлагатай үед, гэхдээ жилд наад зах нь хоёр удаа 
хуралдана. Техникийн хорооны хуралдаан бүрийн товыг түүний өмнөх хуралдаанаар 
тогтоно. Хуралдааны товыг Техникийн хорооны Гишүүдийн ердийн олонхийн дэмжлэг 
авсан Техникийн хорооны аль нэг Гишүүний хүсэлтээр, эсхүл яаралтай асуудал хэлэлцэх 
тохиолдолд Техникийн хорооны даргын хүсэлтээр өөрчилж болно. Техникийн хороо, энэ 
Хэлэлцээрийн 19 дүгээр зүйлийн дагуу маргаан хянан магадлах бүрэлдэхүүнээс тавьсан 
асуудлыг хэлэлцэх үүднээс аль шаардлагатай үед энэ хэсгийн эхний өгүүлбэрийн 
заалтаас  үл хамааран хуралдана. 

10. Өөрөөр шийдээгүй бол, Техникийн хорооны хуралдаан ГХАЗ-ийн төв байранд 
болно. 

11. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга яаралтай асуудал хэлэлцэхээс бусад 
тохиолдолд Техникийн хорооны хуралдаан бүрийн эхлэх өдрөөс 30-аас доошгүй 
хоногийн өмнө Техникийн хорооны бүх гишүүн, мөн энэ Хавсралтын 6, 7-д заасан улс, 
байгууллагад мэдэгдэнэ. 

Хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөө 

12. Хуралдаан бүрийн хэлэлцэх хэргийн урьдчилсан төлөвлөгөөг Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга боловсруулж, яаралтай асуудал хэлэлцэхээс бусад тохиолдолд, 
холбогдох хуралдаан эхлэхээс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө Техникийн хорооны 
гишүүдэд, мөн энэ Хавсралтын 6, 7-д заасан улс, байгууллагад тараана. Тухайн 
хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөө нь Техникийн хорооны өмнөх хуралдааны үеэр дараагийн 
хуралдаанд оруулахаар баталсан бүх асуудал, Техникийн хорооны даргын санаачилгаар 
оруулсан бүх асуудал, мөн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Хороо, эсхүл Техникийн 
хорооны аль нэг гишүүнээс уг хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөнд оруулахыг хүссэн бүх 
асуудлаас бүрдэнэ. 

13. Техникийн хороо өөрийн хэлэлцэх хэргийн төлөвлөгөөг хуралдаан бүрийн 
эхэнд эцэслэн тодорхойлно. Техникийн хороо хуралдааны явц дунд уг хэлэлцэх хэргийн 
төлөвлөгөөг аль ч үед өөрчилж болно. 

Албан тушаалтан болон үйл ажиллагааны дэг 

14. Техникийн хороо өөрийн гишүүдийн төлөөлөгчдийн дундаас дарга болон нэг 
буюу хэд хэдэн орлогч даргыг сонгоно. Ийнхүү сонгогдсон дарга болон орлогч дарга нар 
холбогдох албаа тус бүрдээ нэг жилийн хугацаагаар хашина. Хугацаа нь дуусч байгаа 
дарга болон орлогч дарга нар дахин сонгогдож болно. Дарга болон орлогч дарга нар 
Техникийн хорооны аль нэг гишүүнийг төлөөлөхөө больсон бол тухайн алба хаших эрх 
нь автоматаар хүчингүй болно. 



15. Тухайн дарга аль нэг хуралдаан, эсхүл түүний зарим хэсгээс эзгүй байвал, 
орлогч дарга оронд нь даргална. Энэ тохиолдолд, уг орлогч дарга тухайн даргын нэгэн 
адил эрх, үүрэгтэй байна. 

16. Тухайн хуралдааны дарга Техникийн хорооны үйл ажиллагаанд Техникийн 
хорооны гишүүний төлөөлөгчийн хувьд бус, даргын хувьд оролцоно. 

17. Тухайн дарга энэ дүрмээр түүнд олгосон эрх үүргээс гадна, хуралдаан бүрийг 
нээх, хаах, хэлэлцүүлгийг хөтлөх, үг хэлэх эрх олгох, мөн энэ дүрэмд заасны дагуу, 
хуралдааны явцыг хянах үүрэгтэй. Тухайн дарга бас хэлэлцэж буй асуудалтай холбоогүй 
зүйл ярьж байгаа аль нэг илтгэгчид хурлын дэг сахихыг анхааруулж болно. 

18. Аливаа асуудал хэлэлцэх явцад төлөөлөгчид горимын санал дэвшүүлэн 
тавьж болно. Энэ тохиолдолд, тухайн дарга ямар нэг шийдвэр даруй гаргана. Уг 
шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн санал гарвал, тухайн дарга түүнийг хуралдаанд оруулж 
хэлэлцүүлэх бөгөөд өөр шийдвэр гаргаагүй бол тухайн шийдвэр хүчинтэй хэвээр үлдэнэ. 

19. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, эсхүл түүний томилсон ГХАЗ-ийн Нарийн 
бичгийн дарга нарын газрын албан тушаалтнууд Техникийн хорооны хуралдааны нарийн 
бичгийн даргын үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэнэ. 

Хуралдааны кворум, санал хураалт 

20. Техникийн хорооны гишүүний ердийн олонхийн төлөөлөл бүрдсэнээр 
хуралдаан хүчин төгөлдөр болно. 

21. Техникийн хорооны гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй байна. Техникийн хорооны 
шийдвэр нь хуралдаанд оролцож байгаа гишүүдийн наад зах нь гуравны хоёрын санал 
авсан тохиолдолд хүчинтэй болно. Тодорхой асуудлаар санал хураалтын дүн ямар 
гарснаас үл хамааран, Техникийн хороо хэлэлцүүлгийн явцад гарсан янз бүрийн санал 
бодлыг тусгасан бүрэн тайланг Хороо болон ГХАЗ-д тавих нь чөлөөтэй байна. Техникийн 
хороо энэхүү хэсэгт дээр дурдсан заалтыг үл харгалзан, маргаан хянан магадлах 
бүрэлдэхүүнээс тавьсан асуудал дээр нийтийн тохиролцоогоор шийдвэр гаргана. Хэрэв 
Техникийн хороо маргаан хянан магадлах бүрэлдэхүүнээс оруулсан асуудлаар 
тохиролцоонд хүрч чадаагүй бол уг асуудлын бодит байдлыг дэлгэрэнгүй танилцуулж, 
Гишүүдийн санал бодлыг тусгасан тайлан гаргаж өгнө. 

Хэл болон бичлэг 

22. Техникийн хорооны албан ёсны хэл нь англи, франц, испани хэл байна. Энэ 
гурван хэлний аль нэгээр үг хэлсэн, мэдэгдэл хийсэн бол түүнийг нийт төлөөлөгчид 
хөрвүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд албан ёсны бусад хэл рүү даруй 
хөрвүүлнэ. Дээрхээс өөр аль нэг хэлээр хэлсэн үг, хийсэн мэдэгдлийг мөн дээрхийн адил 
нөхцлөөр англи, франц, испани хэл рүү хөрвүүлнэ.  Гэхдээ энэ тохиолдолд, тийнхүү үг 
хэлсэн, эсхүл мэдэгдэл хийсэн төлөөлөгч орчуулгыг нь англи, франц, испани хэлний аль 
нэгээр гаргаж өгнө. Албан ёсны баримт бичигт Техникийн хороо зөвхөн англи, франц, 
испани хэлийг ашиглана. Техникийн хороонд уламжилсан санамж бичиг болон захидал 
харилцааг түүний албан ёсны аль нэг хэлээр танилцуулна. 

23. Техникийн хороо бүх хуралдааны тайланг гаргах бөгөөд дарга шаардлагатай 
гэж үзвэл хуралдааны протокол буюу товч хураангуйг бэлтгэнэ. Тухайн дарга, эсхүл 
түүний томилсон этгээд Хорооны болон ГХАЗ-ийн хуралдаан бүр дээр Техникийн 
хорооны ажлын талаар тайлагнана. 

  



ХАВСРАЛТ III 

1. Хөгжиж буй гишүүн орнуудын хувьд Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг 5 жилийн 
хугацаагаар хойшлуулж болох тухай 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн заалт хөгжиж буй 
зарим гишүүн орны хувьд хангалтгүй байж болох юм. Ийм тохиолдолд, хөгжиж буй 
аливаа гишүүн орон уг хугацааг сунгах хүсэлтээ 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан 
хугацаа дуусахаас өмнө,  тухайн орон хүндэтгэн үзэх шалтгаан гаргаж чадвал Гишүүд уг 
хүсэлтэд нааштай хандана гэсэн ойлголттойгоор тавьж болно. 

2. Албан ёсоор тогтоосон доод үнийг үндэслэн бараа үнэлж байгаа хөгжиж буй 
орнууд бусад Гишүүд зөвшөөрч болох заалт, нөхцлөөр хязгаарлагдмал, шилжилтийн 
хүрээнд тийм үнийг үргэлжлүүлэн хэрэглэх боломж олж авах нөхцөлт тайлбар25 хийж 
болно. 

3. Хөгжиж буй орнууд Хэлэлцээрийн 4 дүгээр зүйлийн дагуу тухайн 
импортлогчийн хүсэлтээр дэс дарааллыг солих нь тэдний хувьд бодит хүндрэл учирч 
магадгүй гэж үзэж байгаа бол 4 дүгээр зүйлд дараах утгатай нөхцөлт тайлбар хийж 
болно: 

“................ Улсын Засгийн газар Хэлэлцээрийн 5, 6 дугаар зүйлийн дарааллыг 
сольж хэрэглэх хүсэлтийг гаалийн байгууллага зөвшөөрсөн тохиолдолд л зөвхөн 4 
дүгээр зүйлийн холбогдох заалтыг мөрдөнө гэж заах эрхээ хадгалан үлдэж байна”. 

Хэрэв хөгжиж буй орнууд ийм нөхцөлт тайлбар хийсэн бол Гишүүд түүнийг 
Хэлэлцээрийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу зөвшөөрнө. 

4. Хөгжиж буй орнууд Хэлэлцээрийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дараах 
утгатай нөхцөлт тайлбар хийж болно: 

“................ Улсын Засгийн газар импортлогч хүсэлт гаргасан үгүйг үл харгалзан, 
Хэлэлцээрийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг түүнд хамаарах тайлбар тэмдэглэлийн 
заалтын дагуу мөрдөнө гэж заах эрхээ хадгалан үлдэж байна”. 

Хэрэв хөгжиж буй орнууд ийм нөхцөлт тайлбар хийсэн бол Гишүүд түүнийг 
Хэлэлцээрийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу зөвшөөрнө. 

5. Хөгжиж буй зарим орон тэдгээрийн нутаг дэвсгэрт онцгой эрхт төлөөлөгч, 
онцгой эрхт борлуулагч, эсхүл онцгой эрхт зуучлагчаар дамжуулан импортлосон 
бараатай холбогдуулан Хэлэлцээрийн 1 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй 
асуудал гарч болзошгүй юм. Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж байгаа хөгжиж буй Гишүүн 
орнуудын практикт тийм хүндрэлтэй асуудал тохиолдвол зохистой шийдэл олох үүднээс 
тухайн Гишүүдийн хүсэлтээр уг асуудлын талаар судалгаа хийнэ. 

6. Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх явцад, гаалийн байгууллага гаалийн үнэлгээний 
зорилгоор түүнд гаргаж өгсөн аливаа мэдэгдэл, баримт бичиг, мэдүүлэг үнэн, зөв эсэх 
талаар тайлбар тодруулга авах шаардлага гарч болзошгүй гэдгийг 17 дугаар зүйлээр 
хүлээн зөвшөөрсөн. Улмаар уг зүйлээр гаалийн үнийг тодорхойлохтой холбогдуулан, 
тухайлбал, гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн буюу гаргаж өгсөн үнийн бүрдэл хэсгүүд 
бүрэн гүйцэд бөгөөд үнэн зөв гэдгийг шалгах зорилгоор тайлбар тодруулга авч болно 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Ийнхүү тайлбар тодруулга авах асуудлаар 
импортлогч этгээдийн зүгээс Гишүүдийн үндэсний хууль тогтоомж, процедурын хүрээнд 
бүрэн хэмжээнд хамтарч ажиллана хэмээн найдах эрх Гишүүдэд бий. 

                                                        
25 Монгол редакцийн тэмдэглэл: reservation 



7. Бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих үнэд тухайн импортын барааг борлуулах 
нөхцөл болгож холбогдох худалдан авагчаас худалдагчид, эсхүл холбогдох худалдан 
авагчаас тухайн худалдагчийн хүлээсэн үүргийг ханган биелүүлэх зорилгоор гуравдагч 
этгээдэд бодитой төлсөн, эсхүл төлбөл зохих бүх төлбөр хамаарна. 


