
 АЧИЛТЫН ӨМНӨХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

 

Гишүүд, 

 

 Уругвайн үе шатны олон талт худалдааны хэлэлцээний зорилго нь “дэлхийн 

худалдааг цаашид улам чөлөөтэй болгон, өргөжүүлэх”, “ТХЕХ-ийн чиг үүргийг 

бэхжүүлэх” болон “ТХЕХ-ийн тогтолцоог өөрчлөгдөж буй олон улсын эдийн засгийн 

орчинд зохицох чадавхийг нэмэгдүүлэх”-эд чиглэгдвэл зохих талаар 1986 оны 9 дүгээр 

сарын 20-нд Сайд нар тохиролцсоныг тэмдэглэж, 

 

 хөгжиж буй хэд хэдэн гишүүн орон ачилтын өмнөх шалгалтыг хэрэглэж байгааг 

тэмдэглэж, 

 

 импортлогдож буй барааны чанар, тоо болон үнийн дүнг баталгаажуулах ийм үйл 

ажиллагааг шаардлагатай хугацаа, хэмжээгээр явуулах хөгжиж буй орнуудын хэрэгцээг 

хүлээн зөвшөөрч, 

эдгээр хөтөлбөр нь зүй бусаар удаашрах, эсхүл, тэгш бус хандлагыг 

гаргуулахгүйгээр хэрэгжих ёстойг анхаарч, 

энэхүү шалгалт тодорхойлолтынхоо дагуу экспортлогч гишүүний нутаг дэвсгэр 

дээр явагддагийг тэмдэглэж, 

хэрэглэгч гишүүд болон экспортлогч гишүүдийн аль алиных нь эрх, үүргийн 

талаар харилцан зөвшөөрсөн олон улсын тогтолцоо бий болгох шаардлагыг хүлээн 

зөвшөөрч, 

1994 оны ТХЕХ-ийн зарчим болон үүргүүд нь ДХБ-ын гишүүдийн засгийн 

газруудаас эрх, үүрэг олгосон ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд үйлчлэхийг хүлээн зөвшөөрч, 

ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаа болон холбогдох 

хууль тогтоомжийн ил тод байдлыг хангах нь зүйтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, 

энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу экспортлогч нар болон ачилтын өмнөх шалгалтын 

байгууллагууд хооронд үүсэх маргааныг шуурхай, үр дүнтэй  болон шударга байдлаар 

таслан шийдвэрлэж байхыг эрмэлзэж, 

үүгээр дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиров: 

1 дүгээр зүйл 
Хэрэглэх хүрээ, нэр томьёо 

1.Гишүүний засгийн газар, эсхүл засгийн газрын аливаа байгууллагын зүгээс 

ачилтын өмнөх шалгалтын талаар гэрээ байгуулсан буюу эрх олгосон эсэхээс үл 

хамааран гишүүдийн нутаг дэвсгэр дээр гүйцэтгэгдэж буй ачилтын өмнөх шалгалтын бүх 

үйл ажиллагаанд энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэглэнэ. 



2.“Хэрэглэгч гишүүн” гэж ачилтын өмнөх шалгалтыг ашиглахаар засгийн газар нь 

буюу засгийн газрын аливаа байгууллага нь гэрээ байгуулсан буюу эрх олгосон 

гишүүнийг хэлнэ. 

3.“Ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаа” гэж хэрэглэгч гишүүний нутаг 

дэвсгэр рүү экспортлох барааны чанар, тоо хэмжээ, үнэ, түүний дотор валютын 

солилцооны ханш болон санхүүгийн нөхцөл болон/эсхүл барааны ангиллыг 

баталгаажуулахтай холбогдолтой бүх үйл ажиллагааг хэлнэ. 

4.“Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага” гэж гишүүний гэрээ байгуулсан, эсхүл 

олгосон эрхийн үндсэн дээр ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

аливаа байгууллагыг хэлнэ.1 

2 дугаар зүйл 
Хэрэглэгч гишүүдийн үүрэг 

Үл алагчлах 

1.Хэрэглэгч гишүүд ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаа нь үл алагчлах 

байдлаар хэрэгжих, эдгээр үйл ажиллагааг явуулах журам, шалгуурууд нь бодит бөгөөд 

ийм үйл ажиллагаанд хамрагдах бүх экспортлогчдын хувьд ижил байх явдлыг хангана. 

Тэдгээрийн гэрээ байгуулсан буюу эрх олгосон ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагын 

бүх байцаагч хяналтаа нэг мөр хэрэгжүүлэх явдлыг гишүүд хангана. 

Засгийн газрын шаардлага 

2.Хэрэглэгч гишүүд өөрсдийн хууль, журам, шаардлагад хамаарах ачилтын өмнөх 

шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 1994 оны ТХЕХ-ийн 3 дугаар зүйлийн 4 дэх 

хэсгийн заалтыг асуудалд хамаарах хэмжээгээр мөрдөх явдлыг хангах ёстой. 

Хяналт хийх газар 

3.Хэрэглэгч гишүүд нь ачилтын өмнөх шалгалтын бүх үйл ажиллагаа, түүний 

дотор үзлэг хийсэн тухай тайланг, эсхүл шийтгэн олгох буюу олгоогүй тухай 

тэмдэглэлийг оролцуулан барааг экспортлосон гаалийн нутаг дэвсгэрт хийх, хэрэв 

шалгалтыг барааны иж бүрэн шинж чанараас үүдэн тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 

явуулах бололцоогүй бол хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тэдгээр 

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн гаалийн нутаг дэвсгэр дээр явуулах явдлыг хангана. 

Стандарт 

4.Хэрэглэгч гишүүд тоо хэмжээ болон чанарын шалгалт нь худалдагч болон 

худалдан авагч хоорондын худалдан авалтын гэрээнд тодорхойлсон стандартын дагуу 

хэрэгжих бөгөөд ийм стандарт байхгүй тохиолдолд олон улсын холбогдох стандартыг2 

хэрэглэх явдлыг хангана. 

                                                        
1 Энэхүү заалт нь бусад Гишүүний төрийн байгууллагаас нутаг дэвсгэрт нь ачилтын өмнөх шалгалтын үйл 
ажиллагаа явуулах талаар Гишүүдэд үүрэг үүсгэхгүй.  
2 Олон улсын стандарт гэж бүх Гишүүдэд гишүүнчлэлийн хувьд нээлттэй, хүлээн зөвшөөрөгдсөн аль нэг үйл 
ажиллагаа нь стандартчлалын салбарт хэрэгждэг засгийн газар хоорондын буюу засгийн газрын бус 
байгууллагын стандартыг ойлгоно. 



Ил тод байдал 

5.Хэрэглэгч гишүүд ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаа нь ил тод байдлаар 

хэрэгжих явдлыг хангана. 

6.Экспортлогчоос холбоо барьсан даруйд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага 

нь шалгалтын шаардлагыг биелүүлэхэд шаардлагатай бүх мэдээллийн жагсаалтыг 

түүнд гаргаж өгөх явдлыг хэрэглэгч гишүүд хариуцна. Ачилтын өмнөх шалгалтын 

байгууллага нь экспортлогчийн хүсэлтээр үнэн бодит мэдээлэл гаргаж өгнө. Энэхүү 

мэдээлэлд ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаатай холбогдолтой хэрэглэгч 

гишүүний хууль, журмын мэдээллийн эх үүсвэр, болон үнэ, валютын солилцооны 

ханшийг магадлах зорилгоор ашиглаж буй процедур болон шалгуур, шалгалтын 

байгууллагатай харилцахад экспортлогчийн эдлэх эрх болон 21 дэх хэсэгт дурдсан давж 

заалдах процедур орно. Мөрдөж буй процедуртай холбоотойгоор гарсан дэгийн нэмэлт 

шаардлага, өөрчлөлтийн талаар тухайн экспортлогчтой шалгалтын хугацааг тохирох үед 

мэдэгдээгүй бол ачилтад хэрэглэхгүй. Гэхдээ, 1994 оны ТХЕХ-ийн 20 болон 21 дүгээр 

зүйлд заасан онцгой тохиолдолд экспортлогчид энэ тухай мэдэгдэхээс өмнө тухайн 

нэмэлт шаардлага, эсхүл өөрчлөлтийг ачилтад хэрэглэж болно. Энэхүү туслалцаа нь 

хэрэглэгч гишүүний импортын дүрэм журмыг биелүүлэх үүргээс экспортлогчийг 

чөлөөлөхгүй. 

7. Хэрэглэгч гишүүд 6 дахь хэсэгт дурдсан мэдээллийг экспортлогчдод зохимжтой 

байдлаар хүргэх, ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагын ажиллуулдаг ачилтын өмнөх 

шалгалтын албад нь тийм төрлийн мэдээлэл авч болох мэдээллийн төвийн үүрэг 

гүйцэтгэх явдлыг хангана. 

8. Хэрэглэгч гишүүн ачилтын өмнөх шалгалтын холбогдолтой бүх хууль, журмаа 

бусад засгийн газар буюу худалдаа эрхлэгчид танилцаж чадахуйц хэлбэрээр нэн даруй 

нийтлүүлж байна. 

Бизнесийн нууц мэдээллийг хамгаалах 

9.Ачилтын өмнөх шалгалтын явцад олж авсан мэдээлэл хэвлэлд нийтлэгдээгүй, 

гуравдагч тал буюу нийтийн хүртээл болоогүй нөхцөлд тийм бүх мэдээллийг ачилтын 

өмнөх шалгалтын байгууллагын зүгээс нууцлах явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана. Эл 

зорилгоор, ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага холбогдох процедуртай байх явдлыг 

хэрэглэгч гишүүн хангана. 

10.Хэрэглэгч гишүүн 9 дэх хэсгийг хэрэгжүүлэх үүднээс авч буй арга хэмжээний 

талаарх мэдээллийг гишүүний хүсэлтийн дагуу гаргаж өгнө. Энэ хэсгийн заалт нь ямар 

нэгэн байдлаар ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагааны үр нөлөөг сарниулах, эсхүл 

хувийн болон төрийн өмчит тодорхой аж ахуйн нэгжүүдийн арилжааны хууль ёсны ашиг 

сонирхолд хохирол учруулж болзошгүй байдлаар нууц мэдээлэл задруулахыг аливаа 

гишүүнээс шаардахгүй. 

11.Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь гэрээ байгуулсан, эсхүл эрх олгосон 

төрийн байгууллагаас бусад аливаа гуравдагч этгээдэд бизнесийн нууц мэдээлэл 

задруулахгүй байх явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана. Гэрээ байгуулсан, эсхүл эрх 

олгосон ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагаас олж авсан бизнесийн нууц мэдээллийг 

зохих ёсоор хамгаалах явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана. Ачилтын өмнөх шалгалтын 



байгууллага нь гэрээ байгуулсан, эсхүл эрх олгосон төрийн байгууллагад бизнесийн нууц 

мэдээллийг гагцхүү эдгээр мэдээлэл нь аккредитив буюу төлбөрийн бусад хэлбэрт 

шаардлагатай, эсхүл гааль, импортын зөвшөөрөл буюу валютын хяналтыг тогтсон 

журмын дагуу тавихад шаардлагатай тэр хэмжээгээр өгнө. 

12.Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь экспортлогчоос дор дурдсан 

мэдээлэл шаардахгүй байх явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана: 

(a)патентлагдсан, лицензлэгдсэн, эсхүл нийтэд нээлттэй болоогүй байгаа үйл 

ажиллагаа, эсхүл патентлагдахаар хүлээгдэж байгаа боловсруулалтын ажиллагаатай 

холбогдолтой үйлдвэрлэлийн тоо баримт; 

(b)техникийн дүрэм, эсхүл стандартад нийцэж байгаа эсэхийг харуулахад 

шаардагдахаас бусад хэвлүүлж байгаагүй техникийн тоо баримт; 

(c)дотоод үнэ, үүний дотор үйлдвэрлэлийн зардал; 

(d)ашгийн түвшин; 

(e)тухайн шалгалтыг өөр байдлаар хэрэгжүүлэх бололцоогүй байхаас бусад 

тохиолдолд, экспортлогч болон түүний ханган нийлүүлэгчийн хооронд байгуулсан 

гэрээний нөхцөл. Ийм тохиолдолд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь гагцхүү 

шалгалт хийх зорилгоор ашиглах мэдээллийг л шаардана. 

13.Бусад тохиолдолд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага шаардаж үл болох 

12 дахь хэсэгт дурдсан мэдээллийг экспортлогч тодорхой тохиолдлыг гэрчлэн магадлах 

зорилгоор сайн дурын үндсэн дээр дэлгэх боломжтой.  

Ашиг сонирхлын зөрчил 

14.Хэрэглэгч гишүүд 9-13 дахь хэсэгт дурдсан бизнесийн нууц мэдээллийн 

хамгаалалтын тухай заалтуудыг анхааралдаа авч, ачилтын өмнөх шалгалтын 

байгууллагууд дор дурдсан ашиг сонирхлын зөрчил үл гаргах процедуртай байх явдлыг 

хангана: 

(a)Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага болон ачилтын өмнөх шалгалтын 

байгууллагын хувьд санхүү, эсхүл худалдааны ашиг сонирхол бүхий аливаа нэгж, эсхүл 

тухайн ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагын хувьд санхүүгийн сонирхол бүхий болон 

ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага ачилтыг нь шалгах аливаа нэгж зэрэг тухайн 

байгууллагад хамааралтай холбогдох аливаа этгээдийн хооронд үүссэн; 

(b)Шалгалт явуулах тухай гэрээ байгуулж, эсхүл эрх олгож буй засгийн газрын 

байгууллагыг эс тооцон, ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага болон ачилтын өмнөх 

шалгалтад хамрагдах бусад этгээд зэрэг аливаа бусад байгууллагын хооронд үүссэн; 

(c)Шалгалт явуулахад шаардагдахаас өөр үйл ажиллагаа явуулж буй ачилтын 

өмнөх шалгалтын байгууллагын салбар нэгжүүдийн хооронд үүссэн. 

 



Саатал 

15.Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь ачилт шалгах ажлыг 

үндэслэлгүйгээр саатуулах явдал гаргахгүй байхыг хэрэглэгч гишүүн хангана. Ачилтын 

өмнөх шалгалтын байгууллага болон экспортлогч шалгалт хийх өдрөө тогтсон бол 

ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага шалгалтыг тэр өдрөө л хийх явдлыг хэрэглэгч 

гишүүн хариуцна. Харин хугацааг өөрчлөхөөр экспортлогч болон ачилтын өмнөх 

шалгалтын байгууллага хоорондоо тохиролцсон, эсхүл экспортлогчийн зүгээс, эсхүл 

давагдашгүй хүчин зүйлийн3 нөхцөл байдал ийнхүү шалгалт хийхэд нь ачилтын өмнөх 

шалгалтын байгууллагад саад учруулсан бол энд хамаарахгүй. 

16.Эцсийн баримт бичгийг хүлээж авсан болон шалгалт дууссаны дараа ачилтын 

өмнөх шалгалтын байгууллага нь ажлын таван өдөрт багтаан үзлэг хийсэн тухай эцсийн 

тайлан гаргах, гаргаагүй тохиолдолд түүний тодорхой үндэслэлийг бичгээр гаргаж өгөх 

явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана. Үзлэг хийсэн тухай тайланг гаргаагүй тохиолдолд 

өөрсдийн байр суурийг бичгээр илэрхийлэх бололцоог экспортлогчид олгох бөгөөд 

экспортлогчийн хүсэлтээр харилцан тохиромжтой ойрын хугацаанд дахин шалгалт 

хийлгэх явдлыг хэрэглэгч гишүүн хангана. 

17.Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь биет үзлэг хийхээсээ өмнө 

экспортлогч хүсэлт гаргасан үед экспортлогч, импортлогчийн хооронд байгуулсан гэрээ, 

урьдчилгаа нэхэмжлэл4 болон шаардлагатай тохиолдолд импортын зөвшөөрлийн 

өргөдлийг үндэслэн, үнэ, шаардлагатай тохиолдолд валютын солилцооны ханшийн 

талаар урьдчилан магадлах ажиллагааг хийж гүйцэтгэх явдлыг хэрэглэгч гишүүн 

хангана. Тухайн бараа импортын баримт бичиг болон/буюу импортын тусгай 

зөвшөөрөлтэй нийцэж байгаа тохиолдолд, ийнхүү урьдчилан магадласны үндсэн дээр 

ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагын хүлээн зөвшөөрсөн үнэ, эсхүл валютын 

солилцооны ханшийг буцаан өөрчлөхгүй байхыг хэрэглэгч гишүүн хариуцна. Урьдчилан 

магадлах ажиллагаа дуусмагц, ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь үнэ 

болон/буюу валютын солилцооны ханшийг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл эс зөвшөөрсөн 

тухай тодорхой үндэслэлийн хамт экспортлогчид бичгээр даруй мэдэгдэж байхыг 

хэрэглэгч гишүүд хангана. 

18.Төлбөрийг саатуулахгүйн тулд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь 

экспортлогч буюу түүний томилсон төлөөлөгчид үзлэг хийсэн тухай тайланг аль болох 

шуурхай хүргүүлэх явдлыг хэрэглэгч гишүүд орон хангана. 

19.Үзлэг хийсэн тухай тайланд үг үсгийн алдаа гарсан тохиолдолд ачилтын өмнөх 

шалгалтын байгууллага нь алдааг засч, холбогдох талуудад засварласан мэдээллийг 

аль болох шуурхай хүргүүлэхийг хэрэглэгч гишүүд хангаж ажиллана. 

Үнэ магадлах 

20.Барааг илүү, эсхүл дутуу үнэлэн нэхэмжлэх болон залилан мэхлэх явдлаас 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үнэ магадлах үйл ажиллагаа5 явуулахдаа ачилтын 

                                                        
3 Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор “давагдашгүй хүчин зүйл” гэдэг нь ”гэрээ хэлцлийг үл биелүүлэхэд 
хүргэж буй, сөрж зогсоох аргагүй албадлага, хүч тулгалт, урьдчилан харах боломжгүй үйл явдлын өрнөл”-
ийг хэлнэ гэж ойлгоно.  
4 Монгол редакцийн тэмдэглэл: pro forma invoice 
5 Гаалийн үнэлгээтэй холбогдуулан ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагын зүгээс үзүүлэх үйлчилгээтэй 
холбогдуулан хэрэглэгч гишүүний хүлээх үүрэг нь 1994 оны ТХЕХ болон Дэлхийн худалдааны байгууллагын 



өмнөх шалгалтын байгууллага нь дор дурдсан удирдамж баримтлах явдлыг хэрэглэгч 

гишүүд хангана: 

(a)ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь экспортлогч, импортлогч хоорондын 

гэрээгээр тохиролцсон үнийг (b)-(e) дэд хэсгүүдэд дурдсан шалгууруудтай нийцүүлэн 

магадласны үндсэн дээр шаардлага хангаагүй үнэ болохыг нотлож чадсан тохиолдолд 

л зөвхөн эс хүлээж авна; 

(b)ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь экспортын үнэ магадлах үнийн 

харьцуулалт хийхдээ, тухайн экспортлогч орноос нэг, эсхүл ойролцоо цаг үед 

борлуулалтын өрсөлдөх болон харьцуулах нөхцөлд экспортлохоор санал болгосон ижил 

буюу төстэй барааны үнэ(үүд)-ийг үндэс болгон, худалдааны тогтсон практик болон 

үйлчилж буй стандарт хөнгөлөлтүүдэд нийцүүлэн тооцно. Ийм харьцуулалт нь дор 

дурдсан зүйлийг үндэс болгоно: 

(i)импортлогч орон болон үнийн харьцуулалт хийхээр сонгосон орон, эсхүл 

орнуудад хамааралтай эдийн засгийн холбогдох үзүүлэлтүүдийг анхааран тооцож, 

гагцхүү харьцуулалт хийх бодит суурь болж чадахуйц үнийг ашиглана; 

(ii)ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь ачилтын хамгийн хямд үнэ дур 

мэдэн тогтоох зорилгоор импортлогч янз бүрийн оронд экспортлохоор санал болгосон 

барааны үнэд түшиглэх ёсгүй; 

(iii)ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь (c) дэд хэсэгт дурдсан тодорхой 

бүрдэл хэсгүүдийг анхааралдаа авах ёстой; 

(iv)дээр дурдсан үйл явцын аль ч шатанд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага 

нь үнийн талаар тайлбар өгөх бололцоог экспортлогчид олгоно. 

(c)үнэ магадлах явцад ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь борлуулалтын 

гэрээний нөхцөлд зохих хөнгөлөлт болон тухайн хэлцэлд нийтлэг байдлаар хэрэглэж 

болохуйц залруулга хүчин зүйлсийг тодорхойлж өгөх бөгөөд эдгээр хүчин зүйл нь 

арилжааны түвшин болон борлуулалтын тоо хэмжээ, нийлүүлэх хугацаа ба нөхцөл, 

үнийн хөөрөгдлийг зохицуулах заалтууд, чанарын тодорхойлолт, загварын  тусгай шинж 

чанарууд, тээвэрлэлт ба сав баглаа боодлын тусгай тодорхойлолтууд, захиалгын 

хэмжээ, газар дээр нь хийх борлуулалт, улирлын нөлөөлөл, лиценз болон оюуны өмчтэй 

холбогдолтой бусад хураамж, мөн гэрээний хүрээнд ердийн нөхцөлд тусад нь 

нэхэмжилдэггүй  үйлчилгээ зэргийг хамрах бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүй болно. Мөн 

эдгээр хүчин зүйл нь экспортлогч, импортлогч хоорондын гэрээний харилцаа зэрэг 

экспортлогчийн үнэд холбогдолтой тодорхой бүрдэл хэсгийг багтаана; 

(d)тээврийн зардлыг магадлах ажиллагаа нь экспортлогч орны тухайн тээврийн 

төрөлд хэрэглэхээр тохирч, арилжааны гэрээнд заасан үнэ өртөгт зөвхөн хамаарна; 

(e)дараахь зүйлийг үнэ магадлах зорилгоор ашиглаж үл болно: 

(i)импортлогч оронд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг тус оронд борлуулж буй үнэ; 

                                                        

тухай Хэлэлцээрийн Хавсралт 1А-д багтсан Олон талт худалдааны бусад хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргүүд 
байна.  



(ii)экспортлогч орноос бусад оронд экспортлосон барааны үнэ; 

(iii)үйлдвэрлэлийн зардал; 

(iv)зохиомол, эсхүл хуурамч үнэ өртөг. 

Давж заалдах процедур 

21. Хэрэглэгч гишүүд ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага нь экспортлогчийн 

зүгээс гарсан гомдлыг хүлээж авах, хянаж үзэх болон шийдвэр гаргах процедур батлан 

гаргаж, ийм процедурын тухай мэдээллийг 6 болон 7 дахь хэсгийн заалтын дагуу 

экспортлогчийн сонорт хүргэсэн байх явдлыг хариуцна. Процедур боловсруулах болон 

түүнийг хэрэгжүүлэхэд дор дурдсан удирдамжийг мөрдлөг болгох явдлыг хэрэглэгч 

гишүүд хангана: 

(a) ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагууд экспортлогчийн зүгээс гаргасан 

давж заалдах өргөдөл буюу гомдлыг ажлын ердийн цагаар хүлээж авах, хянан үзэх 

болон шийдвэр гаргах үүрэг бүхий нэг буюу түүнээс дээш тооны ажилтныг өөрийн салбар 

нэгжийн үйл ажиллагаагаа явуулж буй хот буюу боомт тус бүрт томилон ажиллуулна; 

(b) экспортлогч нь тухайн онцлог хэлцэлтэй холбогдолтой баримт, гомдол 

хүсэлтийн мөн чанар болон санал болгож буй шийдлийн талаар томилогдсон байцаагч 

(нар)-д бичгээр мэдэгдэнэ; 

(c) Томилогдсон байцаагч (нар) нь экспортлогчийн гаргасан гомдлыг нэн 

анхааралтай хянан үзэж, (b) дэд хэсэгт заасан баримт бичгийг хүлээн авмагц аль болох 

богино хугацаанд шийдвэр гаргана. 

Татгалзах 

22. Хэрэглэгч гишүүд нь 2 дугаар зүйлийн заалтаас татгалзах замаар, хэсэгчилсэн 

ачилтаас бусад тохиолдолд, хэрэглэгч гишүүний тодорхойлсон шалгалтад хамрагдах 

доод хязгаар үнэлгээнээс доогуур үнэтэй барааны ачилтад онцгой нөхцлөөс бусад үед 

шалгалт хийлгэхгүй. Уг доод хязгаар үнийн дүн нь 6 дахь хэсгийн заалтын дагуу 

экспортлогчид өгөх мэдээллийн нэгэн хэсэг болно. 

3 дугаар зүйл 
Экспортлогч гишүүний хүлээх үүрэг 

Үл алагчлах 

1. Экспортлогч гишүүн ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаанд холбогдох 

хууль тогтоомж, дүрэм журмаа үл алагчлах үндсэн дээр хэрэглэх явдлыг хангана. 

Ил тод байдал 

2.Экспортлогч гишүүн ачилтын өмнөх шалгалтын үйл ажиллагаатай холбогдолтой 

хүчин төгөлдөр бүх хууль тогтоомж, дүрэм журмаа бусад засгийн газар, худалдаа 

эрхлэгчдийн сонорт хүрэхүйц байдлаар шуурхай хэвлэн нийтэлж байна. 

 



Техник туслалцаа 

3.Экспортлогч гишүүн энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 

техник туслалцааг хэрэглэгч гишүүнд хүсэлтийнх нь дагуу харилцан тохиролцсон 

нөхцлөөр үзүүлэхийг санал болгоно.6 

4 дүгээр зүйл 
Хөндлөнгөөс хянан үзэх процедур 

Ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага болон экспортлогч хоорондын маргаанаа 

хамтран шийдвэрлэхийг гишүүд дэмжинэ. Гэхдээ 2 дугаар зүйлийн 21 дэх хэсгийн 

заалтын дагуу гомдол гаргаснаас хойш ажлын хоёр өдрийн дараа аль ч тал хөндлөнгийн 

хяналт хийлгэхээр хандаж болно. Гишүүн нь эл зорилгоор дор дурдсан процедур тогтоон 

хэрэгжүүлэх талаар өөрт байгаа бололцоотой арга хэмжээ авна: 

(a)эдгээр процедурыг ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагыг болон 

экспортлогчийг тус тус төлөөлсөн байгууллагаас хамтран байгуулсан бие даасан этгээд 

энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор хариуцан хэрэгжүүлнэ; 

(b) (а) дэд хэсэгт дурдсан бие даасан байгууллага нь шинжээчдийн жагсаалтыг 

дор дурдсан байдлаар бүрдүүлнэ: 

(i)ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллагыг төлөөлж буй байгууллагын томилсон 

гишүүдээс бүрдсэн хэсэг; 

(ii)экспортлогчийг төлөөлж буй байгууллагын томилсон гишүүдээс бүрдсэн хэсэг; 

(iii)(а) дэд хэсэгт дурдсан бие даасан байгууллагаас томилсон худалдааны бие 

даасан мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хэсэг. 

Аливаа маргааныг эдгээр процедурын дагуу шуурхай шийдвэрлэх боломжтой 

байх үүднээс жагсаалтад орох мэргэжилтнүүдийг газар зүйн хуваарилалтын үндсэн дээр 

сонгоно. Энэхүү жагсаалтыг ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 

хоёр сарын дотор багтаан гаргах бөгөөд жил бүр шинэчилнэ. Жагсаалт олон нийтэд 

нээлттэй байна. Жагсаалтыг Нарийн бичгийн дарга нарын газарт мэдэгдэх бөгөөд бүх 

гишүүнд тараана; 

(c)Маргаан үүсгэх хүсэлтэй экспортлогч, эсхүл ачилтын өмнөх шалгалтын 

байгууллага нь (a) дэд хэсэгт заасан бие даасан байгууллагад хандаж хөндлөнгийн хэсэг 

байгуулах хүсэлт гаргана. Бие даасан хөндлөнгийн байгууллага нь хөндлөнгийн хэсэг 

байгуулах ажлыг хариуцна. Энэхүү хөндлөнгийн хэсэг нь гурван гишүүнээс бүрдэнэ. 

Хөндлөнгийн хэсгийн гишүүдийг сонгохдоо зүй бус зардал болон хугацаа алдах явдлыг 

гаргахгүй байхыг эрмэлзэнэ. Эхний гишүүнийг дээр дурдсан жагсаалтын (i)-д заасан 

хэсгээс ачилтын өмнөх шалгалтын холбогдох байгууллага нь сонгох бөгөөд энэ гишүүн 

нь тухайн байгууллагад хамааралгүй байна. Хоёр дахь гишүүнийг дээр дурдсан 

жагсаалтын (ii)-т заасан хэсгээс холбогдох экспортлогч сонгох бөгөөд энэ гишүүн нь 

тухайн экспортлогчид хамааралгүй байна. Гурав дахь гишүүнийг дээр дурдсан 

жагсаалтын (iii) -т заасан хэсгээс (a) дэд хэсэгт заасан бие даасан байгууллага сонгоно. 

                                                        
6 Тийм техник туслалцааг хоёр, эсхүл хэд хэдэн, эсхүл олон талт үндсэн дээр үзүүлж болно гэж ойлгоно. 



Дээр дурдсан жагсаалтын (iii)-д заасан хэсгээс сонгосон бие даасан худалдааны аливаа 

мэргэжилтнээс татгалзах ёсгүй; 

(d)дээр дурдсан жагсаалтын (iii)-т заасан хэсгээс сонгосон бие даасан 

худалдааны мэргэжилтэн нь хөндлөнгийн хэсгийн дарга байна. Бие даасан худалдааны 

мэргэжилтэн нь хөндлөнгийн хэсгээс маргааныг шуурхай шийдвэрлэхийн тулд 

шаардлагатай шийдвэр гаргана. Жишээлбэл, тухайн асуудлаар хөндлөнгийн хэсгийн 

гишүүдийг зайлшгүй хуралдуулж шийдвэрлэх шаардлагатай эсэх, ийм шаардлага байгаа 

тохиолдолд хурлыг хаана хуралдуулах зэргийг шуурхай шийдвэрлэж байна. Чингэхдээ 

тухайн шалгалт хийсэн газрыг харгалзан үзнэ; 

(e)маргаанд оролцогч талууд тохиролцсон тохиолдолд маргааныг хянахаар (a) 

дэд хэсэгт заасан бие даасан байгууллагын дээр дурдсан (iii)-т заасан хэсгээс нэг бие 

даасан худалдааны мэргэжилтэнг тухайн маргааныг хянан үзэх үүрэгтэйгээр сонгож 

болно. Энэ мэргэжилтэн нь жишээлбэл, шалгалт хийсэн байршлыг харгалзан, маргааныг 

шуурхай шийдвэрлэх явдлыг хангана; 

(f)маргаантай байгаа шалгалтын үйл ажиллагааны явцад маргаанд оролцогч 

талууд Хэлэлцээрийн заалтуудыг хэр баримталсан болохыг тогтоох зорилгоор хяналтын 

байгууллага байгуулна. Журмын дагуу хоёр тал өөрсдийн байр суурийг биеэр буюу 

бичгээр илэрхийлэх бололцоо олгох бөгөөд асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх нөхцлийг 

хангасан байна; 

(g)гурван гишүүнээс бүрдсэн хөндлөнгийн хэсгийн шийдвэрийг олонхийн 

саналаар гаргана. Бие даасан шалгалт хийлгэхээр хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 

найман өдрийн дотор маргааны талаар шийдвэр гаргах бөгөөд гарсан шийдвэрийг 

маргаанд оролцогч талуудад хүргүүлнэ. Тухайн хугацааг маргаанд оролцогч талуудын 

харилцан тохиролцсоны дагуу сунгаж болно. Хөндлөнгийн хэсэг, эсхүл худалдааны бие 

даасан мэргэжилтэн нь тухайн хэргийн хэмжээнээс хамааран холбогдох зардлыг 

хуваарилан ногдуулна; 

(h)маргаанд оролцогч талууд болох ачилтын өмнөх шалгалтын байгууллага 

болон экспортлогчийн хувьд хөндлөнгийн хэсгийн шийдвэр нь заавал биелүүлэх 

хүчинтэй байна. 

5 дугаар зүйл 
Мэдэгдэл 

ДХБ–ын тухай Хэлэлцээр тухайн гишүүний хувьд хүчин төгөлдөр болмогц гишүүн 

нь Нарийн бичгийн дарга нарын газарт энэхүү Хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгосон 

дотоодын хууль тогтоомж болон ачилтын өмнөх хяналтын холбогдолтой бусад аливаа 

хууль тогтоомжийн хувийг хүргүүлнэ. Ачилтын өмнөх шалгалт хийхтэй холбогдолтой 

хууль тогтоомжид оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг албан ёсоор 

хэвлэн нийтлэхээс өмнө хүчин төгөлдөр болох ёсгүй. Ийнхүү хэвлэн нийтэлсний дараа 

нэмэлт өөрчлөлтийн талаар нарийн бичгийн дарга нарын газарт нэн даруй мэдэгдэнэ. 

Нарийн бичгийн дарга нарын газар ийм мэдээлэл байгаа талаар гишүүдэд мэдэгдэнэ. 

6 дугаар зүйл 
Хянан үзэх 

 



ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойшхи хоёр дахь жилийн 

эцэст болон түүнээс хойш гурван жил тутамд Сайд нарын бага хурал нь энэхүү 

Хэлэлцээрийн зорилго болон хэрэгжилтийн явцад гарсан туршлагыг анхааралдаа авах 

замаар Хэлэлцээрийн заалтууд, хэрэгжилт болон үйлчлэлийг хянан үзнэ. Ийнхүү хянан 

үзсэний үр дүнд Сайд нарын бага хурлаас Хэлэлцээрийн заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж болно. 

7 дугаар зүйл 
Зөвлөлдөх 

Гишүүд энэхүү Хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд нөлөөлж болзошгүй аливаа асуудлаар 

хүсэлтийнх нь дагуу бусад гишүүнтэй зөвлөлдөнө. Ийм тохиолдолд 1994 оны ТХЕХ-ийн 

22 дугаар зүйлийн заалтуудыг Маргаан таслах ойлголцлын баримт бичгээр дэлгэрүүлэн 

тогтоосны дагуу энэхүү Хэлэлцээрт хэрэглэнэ. 

8 дугаар зүйл 
Маргаан таслах 

Гишүүдийн хооронд энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан 

аливаа маргааныг Маргаан таслан шийдвэрлэх тухай Ойлголцлын баримт бичгээр 

дэлгэрүүлэн тогтоосон 1994 оны ТХЕХ-ийн 23 дугаар зүйлийн заалтуудын дагуу 

шийдвэрлэнэ. 

9 дүгээр зүйл 
Төгсгөлийн заалтууд 

1.Гишүүд энэхүү Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авна. 

2.Гишүүд өөрийн орны хууль тогтоомж нь энэхүү Хэлэлцээртэй зөрчилдөхгүй 

байх явдлыг хангана. 


