
ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРМИЙН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 
 
Гишүүд, 
 

Сайд нар Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шат нь “дэлхийн 
худалдааг улам чөлөөтэй болгох, өргөжүүлэх”, “ТХЕХ-ийн гүйцэтгэх үүргийг бэхжүүлэх”, 
мөн “хувьсан өөрчлөгдөж буй олон улсын эдийн засгийн орчинд ТХЕХ-ийн тогтолцооны 
зохицох чадварыг дээшлүүлэх”-д чиглэгдсэн байна гэж 1986 оны 9 дүгээр сарын 20-нд 
тохиролцсоныг тэмдэглэж; 

 
1994 оны ТХЕХ-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм болохыг эрмэлзэж; 
 
Гарал үүслийн тодорхой бөгөөд тогтвортой дүрэм, түүний хэрэгжилт олон улсын 

худалдааны эргэлтийг хөнгөвчилнө гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

Гарал үүслийн дүрэм нь өөрөө худалдаанд илүүц саад тотгор учруулахгүй байх 
явдлыг хангахыг эрмэлзэж; 

Гарал үүслийн дүрэм нь 1994 оны ТХЕХ-ийн дагуу Гишүүдийн эдлэх эрхийг 
үгүйсгэхгүй, хөндөхгүй байх явдлыг хангахыг эрмэлзэж; 

Гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журам болон 
практикийг ил тод болгох нь зүйтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

Гарал үүслийн дүрмийг аль нэг талыг бариагүй, ил тод, тогтвортой, тууштай 
бөгөөд төвийг сахисан байдлаар боловсруулан мөрдөх явдлыг хангахыг эрмэлзэж;  

Энэхүү Хэлэлцээрээс үүдэн гарах маргааныг шуурхай, үр дүнтэй, шударгаар 
шийдвэрлэх зорилготой зөвлөлдөх механизм болон процедур байгаа гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч; 

Гарал үүслийн дүрмийг уялдуулах, тодорхой болгохыг эрмэлзэж; 

Үүгээр дараах зүйлийг тохиров: 

I ХЭСЭГ 
ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

 
1 дүгээр зүйл 

Гарал үүслийн дүрэм 

1. Энэхүү Хэлэлцээрийн I-IV хэсгийн зорилгоор гарал үүслийн дүрэм гэж барааны 
гарал үүслийн улсыг тодорхойлох зорилгоор аливаа Гишүүний мөрдөж буй хууль 
тогтоомж, дүрэм журам болон нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрүүдийг хэлнэ. 
Гэхдээ гарал үүслийн энэ дүрэм нь 1994 оны ТХЕХ-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
хүрээнээс хальж тарифын хөнгөлөлт үзүүлж буй гэрээт буюу бие даасан худалдааны 
дэглэмд хамаарахгүй. 

2. 1 дэх хэсэгт заасан гарал үүслийн дүрэмд хөнгөлөлттэй бус худалдааны 
бодлогын баримт бичгүүдийг, тухайлбал дараах зүйлийг мөрдөхөд ашиглагддаг гарал 
үүслийн бүх дүрэм хамаарна: 1994 оны ТХЕХ-ийн I, II, III, XI болон XIII зүйлд заасан 
үндэстний нэн тааламжтай нөхцөл; 1994 оны ТХЕХ-ийн VI зүйлд заасан демпингийн 
эсрэг болон нөхөн тэгшитгэх татвар; 1994 оны ТХЕХ-ийн XIX зүйлд заасан хамгаалалтын 
арга хэмжээ; 1994 оны ТХЕХ-ийн IX зүйлд заасан гарал үүслийн тэмдэг тавих шаардлага; 
болон ялгаварлан тогтоосон тоо хэмжээний аливаа хязгаарлалт буюу тарифын квот. 



Түүнд мөн төрийн (засгийн газрын) худалдан авалт болон худалдааны статистикт 
ашигладаг гарал үүслийн дүрэм хамаарна.1 

II ХЭСЭГ 
ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРМИЙГ МӨРДӨХӨД БАРИМТЛАХ ДЭГ2 

 
2 дугаар зүйл 

Шилжилтийн хугацаанд мөрдөх дэг 

IV хэсэгт дурдсан гарал үүслийн дүрмийг уялдуулан ижилтгэх ажлын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж дуустал Гишүүд дараах нөхцөлийг хангана: 

(a) нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэр гаргахдаа биелүүлбэл зохих 
шаардлагуудыг нарийвчлан зааж өгнө. Нэн ялангуяа: 

(i) гарал үүслийн дүрэм, мөн түүний шаардлагаас чөлөөлөгдөх зэрэг тарифын 
ангилал өөрчлөгдсөн байх шалгуурыг хэрэглэх тохиолдолд уг дүрэмд 
хамаарах тарифын жагсаалтын мөр, эсхүл зүйлийг тодорхой заасан байна; 

(ii) үнийн дүнгээс хувиар тооцох шалгуурыг хэрэглэх тохиолдолд тухайн хувийг 
тооцох аргыг гарал үүслийн холбогдох дүрэмд мөн заасан байна; 

(iii) үйлдвэрлэл, боловсруулалтын шат дамжлагын шалгуур заасан тохиолдолд 
холбогдох бараа тухайн гарал үүслийн шалгуурыг хангасан гэж үзэх шат 
дамжлагыг нарийвчлан заасан байна; 

(b) гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой худалдааны бодлогын арга хэмжээ, 
хэрэгслийг үл тооцон, өөрсдийн гарал үүслийн дүрмийг худалдааны зорилгоо шууд буюу 
шууд бусаар шавдуулах3 хэрэгсэл болгож ашиглахгүй; 

(c) гарал үүслийн дүрэм нь өөрөө олон улсын худалдааг хязгаарлах, гажуудуулах, 
эсхүл тасалдуулах нөлөөтэй байх ёсгүй. Гарал үүслийн дүрэм нь гарал үүслийн улсыг 
тодорхойлох угтвар нөхцөл болгон зүй бус хатуу шаардлага тулгахгүй, эсхүл 
үйлдвэрлэл, боловсруулалттай холбогдолгүй зарим болзол нөхцлийг шаардахгүй. Гэвч, 
үйлдвэрлэл, боловсруулалттай шууд холбогдолгүй зардлыг үнийн дүнгээс хувиар тооцох 
шалгуурыг дэд хэсэг (а)-д заасантай нийцүүлэн хэрэглэх зорилгоор оруулж тооцож 
болно; 

(d) тухайн бараа үйлдвэрлэгчдийн харьяаллаас үл хамааран, тэдгээрийн импорт, 
экспортын хувьд хэрэглэж буй гарал үүслийн дүрэм нь тэдгээрээс барааг дотоодод 
үйлдвэрлэсэн эсэхийг тодорхойлоход хэрэглэдэг гарал үүслийн дүрмээс илүү хатуу биш 
байх бөгөөд бусад гишүүдийг алагчилж үзэхгүй байна4; 

(e) гарал үүслийн дүрмээ тууштай, нэгдмэл, аль нэг талыг бариагүй, зохистой 
байдлаар хэрэгжүүлнэ; 

(f) өөрсдийн гарал үүслийн дүрэм нь эерэг стандартад үндэслэгдсэн байна. Гарал 
үүслийн шаардлага хангасан гэж үзэхгүй байх тохиолдлыг заасан (сөрөг стандарт бүхий) 

                                                        
1 Энэ заалт эдгээр нэр томьёог ашиглах ямар ч тохиолдолд “дотоодын үйлдвэрлэл” буюу “дотоодын 
үйлдвэрийн төстэй бүтээгдэхүүн”, эсхүл эдгээртэй адилтгах нэр томъёог тодорхойлох зорилготой 
шийдвэрүүдэд хор хохирол учруулахгүй гэж ойлгож байгаа. 
2 Монгол редакцийн тэмдэглэл: disciplines 
3 Монгол редакцийн тэмдэглэл: pursue 
4 Засгийн газрын худалдан авалтын зорилгоор мөрдөх гарал үүслийн дүрмийн хувьд энэ заалт 1994 оны 
ТХЕХ-ийн дагуу Гишүүдээс хүлээсэн үүргээс гадуур нэмэлт үүрэг бий болгохгүй. 



гарал үүслийн дүрмийг эерэг стандартыг тодотгох хэсэг болгон, эсхүл гарал үүслийн 
эерэг тодорхойлолт шаардлагагүй байх онцлог тохиолдолд зөвшөөрнө; 

(g) өөрсдийн гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журам, 
шүүхийн шийдвэр болон нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрийг 1994 оны ТХЕХ-
ийн Х зүйлийн 1 дэх хэсэгт хамаарч байгаа хэмээн ойлгож түүний дагуу нийтэлж байна; 

(h) шаардлагатай бүх мэдээллийг гаргаж өгсөн тохиолдолд, экспортлогч, 
импортлогч, эсхүл зохих үндэслэлтэй аливаа этгээдийн хүсэлтээр барааны гарал 
үүслийн дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ийг аль болох богино хугацаанд, гэхдээ тухайн 
дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай хүсэлт гаргаснаас хойш 150-иас илүүгүй 
хоногийн дотор5 гаргаж өгнө. Ийнхүү дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай 
хүсэлтийг тухайн барааны худалдаа эхлэхээс өмнө хүлээж авах бөгөөд түүнээс хойш 
хэзээ ч хүлээн авч болно. Үндэслэл болгосон холбогдох баримт, нөхцөл, түүний дотор 
гарал үүслийн дүрэм өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд тэрхүү дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) 
нь гурван жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Дэд хэсэг (j)-д заасны дагуу хянан 
үзэх явцад уг дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ээс өөр шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэрэв 
холбогдох талуудад урьдчилан мэдэгдсэн бол уг дүгнэлт хүчингүй болно. Эдгээр дүгнэлт 
(урьдчилсан шийдвэр)-ийг дэд хэсэг (k)-д заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ; 

(i) өөрсдийн гарал үүслийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах буюу гарал үүслийн шинэ 
дүрэм нэвтрүүлэх тохиолдолд дотоодын хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу, 
мөн уг хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасныг хөндөлгүйгээр тэдгээрийг буцаан 
хэрэглэхгүй; 

(j) өөрсдийн зүгээс гарал үүслийг тодорхойлохтой холбогдуулан авч буй 
захиргааны аливаа арга хэмжээг уг тодорхойлолт гаргасан байгууллагаас хамааралгүй 
шүүх, арбитр, эсхүл захиргааны шүүн таслах байгууллагаар, эсхүл процедураар шуурхай 
хянуулж болох бөгөөд үүний үр дүнд дээрх тодорхойлолтыг өөрчилж, эсхүл хүчингүй 
болгож болно; 

(k) гарал үүслийн дүрэм мөрдөх зорилгоор нууцын зэрэглэлд хамаарах буюу 
нууцын журмаар гаргаж өгсөн бүх мэдээллийн нууцыг эрх бүхий холбогдох 
байгууллагууд чанд сахина. Тэд уг мэдээллийг шүүх хуралдааны явцад задруулах 
шаардлага гарахаас бусад тохиолдолд түүнийг гаргаж өгсөн этгээд буюу засгийн газрын 
тусгай зөвшөөрөлгүйгээр задруулж үл болно; 

3 дугаар зүйл 
Шилжилтийн хугацаа дууссаны дараа мөрдөх дэг 

IV хэсэгт дурдсан уялдуулах ажлын хөтөлбөрийн үр дүнд гарал үүслийн 
уялдуулсан дүрэм нэвтрүүлэх гэсэн бүх Гишүүдийн зорилгыг харгалзан үзэж, уялдуулах 
ажлын хөтөлбөрийн үр дүнг хэрэгжүүлсний дараа Гишүүд дор дурдсан нөхцлийг хангана: 

(a) тэд гарал үүслийн дүрмийг 1 дүгээр зүйлд заасан бүх зорилгоор адил тэгш 
мөрдөнө; 

(b) өөрсдийн гарал үүслийн дүрмийн дагуу, тодорхой нэг барааны гарал үүслийн 
улс нь тухайн барааг бүхэлд нь үйлдвэрлэсэн улс, эсхүл барааг үйлдвэрлэхэд нэгээс 
дээш улс хамрагдсан тохиолдолд хамгийн сүүлчийн үлэмж хэмжээний боловсруулалт 
хийсэн улс байна; 

                                                        
5 ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш эхний нэг жилийн хугацаанд тавьсан 
хүсэлтийн хувьд эдгээр дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ийг зөвхөн аль болох богино хугацаанд гэсэн 
шаардлагыг Гишүүдэд тавина. 



(c) тухайн бараа үйлдвэрлэгчдийн харьяаллаас үл хамааран, тэдгээрийн импорт, 
экспортын хувьд хэрэглэж буй гарал үүслийн дүрэм нь тэдгээрээс барааг дотоодод 
үйлдвэрлэсэн эсэхийг тодорхойлоход хэрэглэдэг гарал үүслийн дүрмээс илүү хатуу биш 
байх бөгөөд бусад гишүүдийг алагчилж үзэхгүй байна; 

(d) гарал үүслийн дүрмээ тууштай, нэгдмэл, аль нэг талыг бариагүй, зохистой 
байдлаар хэрэгжүүлнэ; 

(e) өөрсдийн гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журам, 
шүүхийн шийдвэр болон нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрийг 1994 оны ТХЕХ-
ийн Х зүйлийн 1 дэх хэсэгт хамаарч байгаа хэмээн ойлгож түүний дагуу нийтэлж байна; 

(f) шаардлагатай бүх мэдээллийг гаргаж өгсөн тохиолдолд, экспортлогч, 
импортлогч, эсхүл зохих үндэслэлтэй аливаа этгээдийн хүсэлтээр, барааны гарал 
үүслийн дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ийг аль болох богино хугацаанд, гэхдээ тухайн 
дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай хүсэлт гаргаснаас хойш 150-иас илүүгүй 
хоногийн дотор гаргаж өгнө. Ийнхүү дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай 
хүсэлтийг тухайн барааны худалдаа эхлэхээс өмнө хүлээж авах бөгөөд түүнээс хойш 
хэзээ ч хүлээн авч болно. Үндэслэл болгосон холбогдох баримт, нөхцөл, түүний дотор 
гарал үүслийн дүрэм өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд тэрхүү дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) 
нь гурван жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Дэд хэсэг (h)-д заасны дагуу хянан 
үзэх явцад уг дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ээс өөр шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэрэв 
холбогдох талуудад урьдчилан мэдэгдсэн бол уг дүгнэлт хүчингүй болно. Эдгээр дүгнэлт 
(урьдчилсан шийдвэр)-ийг дэд хэсэг (i)-д заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ; 

(g) өөрсдийн гарал үүслийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах буюу гарал үүслийн шинэ 
дүрэм нэвтрүүлэх тохиолдолд дотоодын хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу, 
мөн уг хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасныг хөндөлгүйгээр тэдгээрийг буцаан 
хэрэглэхгүй; 

(h) өөрсдийн зүгээс гарал үүслийг тодорхойлохтой холбогдуулан авч буй 
захиргааны аливаа арга хэмжээг уг тодорхойлолтыг гаргасан байгууллагаас 
хамааралгүй шүүх, арбитр, эсхүл захиргааны шүүн таслах байгууллагаар, эсхүл 
процедураар шуурхай хянуулж болох бөгөөд үүний үр дүнд дээрх тодорхойлолтыг 
өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож болно; 

(i) гарал үүслийн дүрэм мөрдөх зорилгоор нууцын зэрэглэлд хамаарах буюу 
нууцын журмаар гаргаж өгсөн бүх мэдээллийн нууцыг эрх бүхий холбогдох 
байгууллагууд чанд сахина. Тэд уг мэдээллийг шүүх хуралдааны явцад задруулах 
шаардлага гарахаас бусад тохиолдолд түүнийг гаргаж өгсөн этгээд буюу засгийн газрын 
тусгай зөвшөөрөлгүйгээр задруулж үл болно. 

III ХЭСЭГ 
МЭДЭГДЭХ, ХЯНАН ҮЗЭХ, ЗӨВЛӨЛДӨХ БОЛОН МАРГААН ТАСЛАХ 

ПРОЦЕДУРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ 
 

4 дүгээр зүйл 
Байгууллагууд 

1. Гишүүн тус бүрийн төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Гарал үүслийн дүрмийн хороо 
(энэхүү Хэлэлцээрт цаашид “Хороо” гэнэ)-г үүгээр байгуулж байна. Хороо нь өөрийн 
даргаа сонгох бөгөөд I, II, III болон IV хэсгийн үйлчлэл, эсхүл эдгээр хэсэгт заасан 
зорилтын хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар зөвлөлдөх боломжийг гишүүдэд олгох, 
түүнчлэн энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу, эсхүл Барааны худалдааны зөвлөлөөс түүнд 
ногдуулсан үүргийг биелүүлэх зорилгоор шаардлагатай үед, гэхдээ жилд нэгээс доошгүй 
удаа хуралдана. Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо нь энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан 



Техникийн хорооноос энэхүү Хэлэлцээрт холбогдох асуудлаар мэдээлэл болон зөвлөгөө 
авна. Түүнчлэн, Хороо нь энэхүү Хэлэлцээрийн дээрх зорилтуудыг урагшлуулахад 
шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажлыг Техникийн хороогоор гүйцэтгүүлж болно. ДХБ-ын 
Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Хорооны нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг 
гүйцэтгэнэ. 

2. Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (ГХАЗ)-ийн ивээл дор Гарал үүслийн 
дүрмийн техникийн хороо (энэхүү Хэлэлцээрт цаашид “Техникийн хороо” гэнэ)-г 
Хавсралт I-д заасны дагуу байгуулна. Техникийн хороо нь IV хэсэгт заасан болон 
Хавсралт I-д нарийвчлан тодорхойлсон техникийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай 
үед Техникийн хороо нь энэхүү Хэлэлцээртэй холбогдолтой асуудлаар Хорооноос 
мэдээлэл болон зөвлөгөө авна. Түүнчлэн, Техникийн хороо нь энэхүү Хэлэлцээрийн дээр 
дурдсан зорилтуудыг урагшлуулахад шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажлыг Хороогоор 
гүйцэтгүүлж болно. ГХАЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Техникийн хорооны 
нарийн бичгийн дарга нарын газрын үүрэг гүйцэтгэнэ. 

5 дугаар зүйл 
Гарал үүслийн дүрмийг өөрчлөх, шинээр 

нэвтрүүлэхтэй холбогдсон мэдээлэл болон процедур 

1. Гишүүн тус бүр ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр тухайн Гишүүний хувьд хүчин 
төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор, өөрийн улсад тухайн өдөр хүчин 
төгөлдөр мөрдөж буй гарал үүслийн дүрэм, гарал үүслийн дүрэмтэй холбогдсон шүүхийн 
шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрүүдийг Нарийн бичгийн даргын 
газарт хүргүүлнэ. Гарал үүслийн дүрмийг санамсаргүй хүргүүлээгүй тохиолдолд 
холбогдох гишүүн нь энэ тухайгаа мэдмэгц нэн даруй түүнийг хүргүүлнэ. Нарийн бичгийн 
даргын газар хүлээж авсан болон өөрт байгаа мэдээллийн жагсаалтыг Гишүүдэд 
тараана. 

2. Энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан хугацаанд гарал үүслийн дүрэмдээ 
үл ялих (de minimis) төдийгээс бусад өөрчлөлт оруулж байгаа, эсхүл шинэ дүрэм 
нэвтрүүлж байгаа бөгөөд тэр нь энэ зүйлийн зорилгын дагуу 1 дэх хэсэгт дурдсан болон 
Нарийн бичгийн даргын газарт хүргүүлээгүй гарал үүслийн аливаа дүрмийг багтааж 
байгаа тохиолдолд, гишүүд нь тухайн гишүүний хувьд онцгой нөхцөл байдал үүссэн буюу 
үүсэх аюул учирснаас бусад үед оруулсан өөрчлөлт, эсхүл гарал үүслийн шинэ дүрэм 
хүчин төгөлөр болохоос 60-аас доошгүй хоногийн өмнө, гарал үүслийн дүрмэндээ 
өөрчлөлт оруулах, эсхүл гарал үүслийн шинэ дүрэм нэвтрүүлэх зорилгыг нь сонирхогч 
талууд мэдэж авах боломжтой болох арга замаар холбогдох мэдэгдэл нийтэлнэ. Дээр 
дурдсан онцгой тохиолдолд Гишүүд нь өөрчлөлт оруулсан буюу шинэ дүрмээ аль болох 
богино хугацаанд нийтэлнэ. 

6 дугаар зүйл 
Хянан үзэх 

1. Хэлэлцээрийн зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс Хороо нь энэхүү Хэлэлцээрийн II, 
III хэсгийн хэрэгжилт болон үйлчлэлийг жил бүр хянан үзнэ. Хороо нь тайлангийн 
хугацаанд болсон үйл явдлын талаар Барааны худалдааны зөвлөлд жил бүр илтгэнэ. 

2. Хороо нь I, II, III хэсгийн заалтуудыг хянан үзэж, уялдуулах ажлын хөтөлбөрийн 
үр дүнг тусгах зорилгоор шаардлагатай гэж үзсэн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар санал 
дэвшүүлнэ. 

3. Хороо нь Техникийн хороотой хамтран 9 дүгээр зүйлийн зорилт, зарчмыг 
анхааралдаа авч, уялдуулах ажлын хөтөлбөрийн үр дүнд зохих нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах асуудлыг хэлэлцэх, санал болгох механизм бий болгоно. Үүнд технологийн 



аливаа өөрчлөлтийн улмаас бий болсон үйлдвэрлэлийн шинэ процессийг харгалзан 
үзэж, дүрмийг шинэчлэх, эсхүл илүү үр нөлөөтэй болгох тохиолдлыг хамруулж болох юм. 

7 дугаар зүйл 
Зөвлөлдөх 

1994 оны ТХЕХ-ийн XXII зүйлийн заалтуудыг Маргаан таслах ойлголцлын баримт 
бичгээр дэлгэрүүлэн мөрдөж байгаа байдлаар нь энэхүү Хэлэлцээрийн хувьд мөрдөнө. 

8 дугаар зүйл 
Маргаан таслах 

1994 оны ТХЕХ-ийн XXIII зүйлийн заалтуудыг Маргаан таслан шийдвэрлэх 
Ойлголцлын баримт бичгээр дэлгэрүүлэн мөрдөж байгаа байдлаар нь энэхүү 
Хэлэлцээрийн хувьд мөрдөнө.  

IV ХЭСЭГ 
ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРМИЙГ УЯЛДУУЛАХ 

 
9 дүгээр зүйл 

  Зорилт болон зарчим 

1. Гарал үүслийн дүрмийг уялдуулан ижилтгэх, мөн тухайлбал (inter alia) дэлхийн 
худалдаа эрхлэлтийг илүү тодорхой болгох зорилгоор Сайд нарын Бага хурал нь дор 
дурдсан ажлын хөтөлбөрийг ГХАЗ-тэй хамтран дараах зарчмуудын үндсэн дээр 
хэрэгжүүлнэ: 

(a) гарал үүслийн дүрмийг 1 дүгээр зүйлд заасан бүх зорилгоор адил тэгш мөрдөх 
ёстой; 

(b) гарал үүслийн дүрэмд тодорхой нэг барааны гарал үүслийн улс нь тухайн 
барааг бүхэлд нь үйлдвэрлэсэн улс, эсхүл барааг үйлдвэрлэхэд нэгээс дээш улс 
хамрагдсан тохиолдолд хамгийн сүүлчийн үлэмж хэмжээний боловсруулалт хийсэн улс 
байхаар заасан байна; 

(c) гарал үүслийн дүрэм нь бодитой, ойлгомжтой бөгөөд тогтвортой байна; 

(d) гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой байж болох арга хэмжээ, хэрэгслийг үл 
тооцон, гарал үүслийн дүрмийг худалдааны зорилгоо шууд буюу шууд бусаар шавдуулах 
арга хэрэгсэл болгож ашиглахгүй байх ёстой. Гарал үүслийн дүрэм нь өөрөө олон улсын 
худалдааг хязгаарлах, гажуудуулах, эсхүл тасалдуулах нөлөөтэй байх ёсгүй. Гарал 
үүслийн дүрэм нь гарал үүслийн улсыг тодорхойлох угтвар нөхцөл болгон зүй бус хатуу 
шаардлага тулгахгүй, эсхүл үйлдвэрлэл, боловсруулалттай холбогдолгүй зарим болзол 
нөхцлийг шаардахгүй байх ёстой. Гэвч, үйлдвэрлэл, боловсруулалттай шууд 
холбогдолгүй зардлыг үнийн дүнгээс хувиар тооцох шалгуурыг хэрэглэх зорилгоор 
оруулж тооцож болно; 

(e) гарал үүслийн дүрэм нь тууштай, нэгдмэл, аль нэг талыг бариагүй, зохистой 
байдлаар хэрэгжих ёстой; 

(f) гарал үүслийн дүрэм нь өөр хоорондоо логик уялдаа холбоотой байх ёстой; 

(g) гарал үүслийн дүрэм нь эерэг стандартад үндэслэгдсэн байна. Сөрөг 
стандартыг эерэг стандартыг тодотгох зорилгоор ашиглаж болно. 

Aжлын хөтөлбөр 



2.(a) Ажлын хөтөлбөрийг ДХБ -ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болмогц нэн 
даруй эхлүүлэх бөгөөд түүнээс хойш гурван жилийн дотор хэрэгжүүлж дуусгана; 

(b) 4 дүгээр зүйлд заасан Хороо болон Техникийн хороо нь энэ ажлыг хийж 
гүйцэтгэвэл зохих байгууллагууд мөн болно; 

(c) ГХАЗ-өөс илүү тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжийг хангах үүднээс Хороо 
нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан зарчмыг үндэс болгон дор дурдсан ажлын үр дүнд 
гарсан тайлбар болон саналыг Техникийн хорооноос авна. Уялдуулах ажлын 
хөтөлбөрийг хугацаанд нь дуусгавар болгох зорилгоор уг ажлыг Уялдуулсан систем (УС)-
ийн жагсаалтын янз бүрийн бүлэг, хэсэгт хамаарах бүтээгдэхүүний багцаар хийж 
гүйцэтгэнэ. 

(i) Бүхэлд нь үйлдвэрлэсэн, наад захын ажиллагаа, эсхүл боловсруулалт хийсэн 

Техникийн хороо нь дараахь зүйлийн тодорхойлолтыг уялдуулан боловсруулна: 

- нэг улсад бүхэлд нь үйлдвэрлэсэн гэж үзэх бараа. Энэ ажил аль болох 
нарийвчилсан заалттай (тайлбартай) байвал зохино; 

- тухайн барааны гарал үүслийг дангаараа нөхцөлдүүлж чадахгүй наад захын 
ажиллагаа, эсхүл боловсруулалт хийсэн, 

Энэ ажлын үр дүнг Хорооноос тавьсан хүсэлтийг хүлээж авснаас хойш гурван 
сарын дотор тус Хороонд хүргүүлнэ. 

(ii) Үлэмж хэмжээний боловсруулалт - Тарифын ангилал өөрчлөгдөх 

- Техникийн хороо нь тодорхой бүтээгдэхүүн буюу бүтээгдэхүүний багцын гарал 
үүслийн дүрмийг боловсруулахдаа үлэмж хэмжээний боловсруулалтын шалгуурыг 
үндэслэн тарифын ангиллын мөр, зүйл өөрчлөгдсөн байдлыг ашиглах тухай, мөн зүйтэй 
гэж үзвэл ангиллын (УС-ийн) жагсаалт доторх энэхүү шалгуурт нийцэх наад захын 
өөрчлөлтийн талаар авч хэлэлцэн, тусгана. 

- Техникийн хороо нь ажлынхаа үр дүнг наад зах нь улирлаар Хороонд 
танилцуулж байх үүднээс, УС-ийн жагсаалтын бүлэг, хэсгийг харгалзан үзэж, дээр 
дурдсан ажлыг бүтээгдэхүүнээр хуваан гүйцэтгэнэ. Техникийн хороо дээр дурдсан ажлыг 
Хорооноос хүсэлт хүлээж авснаас хойш нэг жил гурван сарын дотор гүйцэтгэж дуусгана. 

(iii) Үлэмж хэмжээний боловсруулалт – Нэмэлт шалгуур 

Дээрх (ii) дэд хэсэгт заасан ажлыг гүйцэтгэж дуусгасны дараа, дан ганц УС-ийн 
жагсаалт ашиглан үлэмж хэмжээний боловсруулалт хийгдсэн болохыг тогтоох 
боломжгүй бүтээгдэхүүний багц буюу бүтээгдэхүүний тодорхой нэг ангиллын хувьд 
Техникийн хороо нь: 

- тодорхой бүтээгдэхүүн, эсхүл бүтээгдэхүүний багцын гарал үүслийн дүрмийг 
боловсруулахдаа үлэмж хэмжээний боловсруулалтын шалгуурыг үндэслэн бусад 
шаардлага, түүний дотор үнийн дүнгээс хувиар тооцох6 болон/буюу үйлдвэрлэл, 
боловсруулалтын шат дамжлагын шалгуурыг7 нэмэлт, эсхүл дагнасан байдлаар ашиглах 
асуудлыг авч хэлэлцэн, тусгана; 

                                                        
6 Хэрэв үнийн дүнгээс хувиар тооцох шалгуур заасан бол уг хувийг хэрхэн тооцох аргыг тухайн гарал үүслийн 
дүрэмд бас заасан байна. 
7 Хэрэв үйлдвэрлэл, боловсруулалтын шат дамжлагын шалгуур заасан бол холбогдох бүтээгдэхүүн тухайн 
гарал үүслийн шалгуурыг хангасан гэж үзэх шат дамжлагыг нарийвчлан заасан байна. 



- өөрийн саналын талаар тайлбар өгч болно; 

- ажлынхаа үр дүнг наад зах нь улирлаар Хороонд танилцуулж байх үүднээс УС-
ийн жагсаалтын бүлэг, хэсгийг харгалзан үзэж, дээр дурдсан ажлыг бүтээгдэхүүнээр 
хуваан гүйцэтгэнэ. Техникийн хороо дээр дурдсан ажлыг Хорооноос хүсэлт хүлээж 
авснаас хойш хоёр жил гурван сарын дотор гүйцэтгэж дуусгана. 

Хорооны гүйцэтгэх үүрэг 

3. 1 дэх хэсэгт дурдсан зарчмыг үндэслэн: 

(a) Хороо нь Техникийн хорооны тайлбар, саналыг батлах зорилгоор тэдгээр 
тайлбар, саналыг 2(с) хэсгийн (i), (ii) болон (iii) дэд хэсэгт заасан хугацааны дагуу тогтмол 
авч хэлэлцэнэ. Хороо нь Техникийн хорооноос өөрийн хийсэн ажлаа засч сайжруулах 
буюу боловсронгуй болгох, мөн/эсхүл шинэ арга хандлага боловсруулахыг хүсч болно. 
Техникийн хороонд туслах зорилгоор, Хороо нэмэлт ажил хийлгэхийг хүссэн шалтгаанаа 
зааж өгвөл зохих бөгөөд шаардлагатай бол өөр арга хандлага санал болгоно; 

(b) 2(с) хэсгийн (i), (ii) болон (iii) дэд хэсэгт заасан ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа 
тэдгээр нь хоорондоо хэр авцалдаж байгааг шалгах зорилгоор Хороо уг ажлын үр дүнг 
авч хэлэлцэнэ. 

Уялдуулан ижилтгэх ажлын хөтөлбөрийн үр дүн болон цаашдын ажил. 

4. Сайд нарын Бага хурал уялдуулан ижилтгэх ажлын хөтөлбөрийн үр дүнг энэхүү 
Хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг болох хавсралтад тусгаж өгнө.8 Сайд нарын Бага хурал энэ 
хавсралтын хүчин төгөлдөр болох хугацааг тогтооно. 

 

ХАВСРАЛТ I 
ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРМИЙН ТЕХНИКИЙН ХОРОО 

Үүрэг хариуцлага 

1. Техникийн хорооны одоогийн үүрэг хариуцлагад дараах зүйлс хамаарна: 

(a) Техникийн хорооны аливаа гишүүний хүсэлтээр, гишүүдийн гарал үүслийн 
дүрмийг дагаж мөрдөх өдөр тутмын ажиллагаанд үүсч буй техникийн шинж чанартай 
тодорхой хүндрэлүүдийг судалж, тэднээс гаргаж өгсөн баримтад тулгуурласан зохих 
шийдэл бүхий зөвлөмжийн чанартай шийдвэр гаргах; 

(b) Аливаа Гишүүнээс, эсхүл Хорооноос хүсэлт тавьсан бол барааны гарал 
үүслийг тодорхойлохтой холбогдсон аливаа асуудлаар мэдээлэл, зөвлөлгөө өгөх; 

(c) Энэхүү Хэлэлцээрийн хэрэгжилт болон статустай холбогдсон техникийн 
асуудлаар тогтмол хугацааны тайлан бэлтгэж тараах; 

(d) II, III хэсгийн хэрэгжилт, үйлчлэлтэй холбогдсон техникийн асуудлуудыг жил 
бүр хянан үзэх. 

2. Техникийн хороо нь Хорооноос түүнд тавьсан хүсэлтийн дагуу өөр бусад ажил 
үүрэг гүйцэтгэнэ. 

                                                        
8 Үүнтэй хамт, гаалийн ангиллын асуудалтай холбогдсон маргаан таслан шийдвэрлэх механизмыг авч үзнэ. 



3. Техникийн хороо нь тодорхой асуудлаар, нэн ялангуяа Гишүүдээс, эсхүл 
Хорооноос түүнд тавьсан асуудлаар өөрт ногдсон ажлыг боломжийн богино хугацаанд 
хийж гүйцэтгэнэ. 

Төлөөлөл 

4. Гишүүн бүр Техникийн хороонд төлөөлөлтэй байх эрхтэй. Гишүүн бүр 
Техникийн хороонд нэг төлөөлөгч болон нэг буюу түүнээс дээш орлогч төлөөлөгчийг 
томилж болно. Ийнхүү Техникийн хороонд төлөөлөлтэй болсон Гишүүнийг цаашид 
Техникийн хорооны “гишүүн” гэнэ. Техникийн хорооны гишүүдийн төлөөлөгчид 
Техникийн хорооны хуралдаан дээр зөвлөхүүдийн туслалцааг авч болно. ДХБ-ын 
Нарийн бичгийн даргын газар тийм хуралдаанд ажиглагчаар оролцож болно. 

5. ДХБ-ын Гишүүн бус ГХАЗ-ийн Гишүүд Техникийн хорооны хуралдаанд нэг 
төлөөлөгч болон нэг буюу түүнээс дээш орлогч төлөөлөгч оролцуулж болно. Эдгээр 
төлөөлөгч Техникийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар оролцоно. 

6. ГХАЗ-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга (энэхүү Хавсралтад цаашид “Ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга” гэж нэрлэгдэх) Техникийн хорооны даргын зөвшөөрлийн үндсэн 
дээр ДХБ, ГХАЗ-ийн аль алиных нь гишүүн бус засгийн газрын төлөөлөгч, түүнчлэн олон 
улсын засгийн газар хоорондын болон худалдааны байгууллагын төлөөлөгчдийг 
Техникийн хорооны хуралдаанд ажиглагчаар оролцохыг урьж болно. 

7. Техникийн хорооны хуралдаанд оролцуулахаар нэрийг нь дэвшүүлж буй 
төлөөлөгч, орлогч төлөөлөгч болон зөвлөхийн нэрсийг Ерөнхий нарийн бичгийн даргад 
хүргүүлнэ. 

Хуралдаан 

8. Техникийн хороо нь шаардлагатай үед, гэхдээ жилд нэгээс доошгүй удаа 
хуралдана. 

Процедур 

9. Техникийн хороо нь даргаа сонгож, процедураа тогтооно. 

ХАВСРАЛТ II 
ХӨНГӨЛӨЛТ БҮХИЙ ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ДҮРМИЙН ТУХАЙ 

ХАМТАРСАН ТУНХАГЛАЛ 
 

1. Зарим Гишүүн хөнгөлөлтгүй гарал үүслийн дүрмээс ялгаатай, хөнгөлөлт бүхий 
гарал үүслийн дүрэм мөрдөж байгааг хүлээн зөвшөөрч, Гишүүд дараах зүйлийг үүгээр 
тохиров. 

2. Энэхүү Хамтарсан Тунхаглалын зорилгоор, хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн 
дүрэм гэж 1994 оны ТХЕХ-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн үйлчлэлээс хальсан 
тарифын хөнгөлөлт үзүүлж буй гэрээт, эсхүл автономит худалдааны дэглэмд заасны 
дагуу бараа тарифын хөнгөлөлт эдлэх эсэхийг тодорхойлох зорилгоор аливаа Гишүүний 
мөрдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журам болон нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны 
шийдвэрүүдийг хэлнэ. 

3. Гишүүд дор дурдсан нөхцлийг хангахаар тохиролцов: 

(a) нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэр гаргахдаа биелүүлбэл зохих 
шаардлагуудыг нарийвчлан зааж өгнө. Нэн ялангуяа: 



(i) тарифын ангилал өөрчлөгдсөн байх шалгуурыг хэрэглэх тохиолдолд тухайн 
хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэмд, мөн түүнд үл хамаарах тохиолдлуудад уг дүрэмд 
хамаарах тарифын жагсаалтын мөр, эсхүл зүйлийг тодорхой заасан байна; 

(ii) үнийн дүнгээс хувиар тооцох шалгуурыг хэрэглэх тохиолдолд тухайн хувийг 
тооцох аргыг хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн холбогдох дүрэмд мөн заасан байна; 

(iii) үйлдвэрлэл, боловсруулалтын шат дамжлагын шалгуур заасан тохиолдолд 
холбогдох бараа тухайн гарал үүслийн шалгуурыг хангасан гэж үзэх шат дамжлагыг 
нарийвчлан заасан байна. 

(b) өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэм нь эерэг стандартад 
үндэслэгдсэн байна. Гарал үүслийн шаардлага хангасан гэж үзэхгүй байх тохиолдлыг 
заасан (сөрөг стандарт бүхий) хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрмийг эерэг стандартыг 
тодотгох хэсэг болгон, эсхүл хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн эерэг тодорхойлолт 
шаардлагагүй байх онцлог тохиолдолд зөвшөөрнө; 

(c) өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэмтэй холбоотой хууль тогтоомж, 
дүрэм журам, шүүхийн шийдвэр болон нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрийг 
1994 оны ТХЕХ-ийн Х зүйлийн 1 дэх хэсэгт хамаарч байгаа хэмээн ойлгож түүний дагуу 
нийтэлж байна; 

(d) шаардлагатай бүх мэдээллийг гаргаж өгсөн тохиолдолд, экспортлогч, 
импортлогч, эсхүл зохих үндэслэлтэй аливаа этгээдийн хүсэлтээр барааны тарифын 
хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ийг аль болох богино 
хугацаанд, гэхдээ тухайн дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай хүсэлт 
гаргаснаас хойш 150-иас илүүгүй хоногийн дотор9 гаргаж өгнө. Ийнхүү дүгнэлт 
(урьдчилсан шийдвэр) гаргуулах тухай хүсэлтийг тухайн барааны худалдаа эхлэхээс 
өмнө хүлээж авах бөгөөд түүнээс хойш хэзээ ч хүлээн авч болно. Үндэслэл болгосон 
холбогдох баримт болон нөхцөл, түүний дотор хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэм 
өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд тэрхүү дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр) нь гурван жилийн 
хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Дэд хэсэг (f)-д заасны дагуу хянан үзэх явцад уг дүгнэлт 
(урьдчилсан шийдвэр)-ээс өөр шийдвэр гаргасан тохиолдолд хэрэв холбогдох талуудад 
урьдчилан мэдэгдсэн бол уг дүгнэлт хүчингүй болно. Эдгээр дүгнэлт (урьдчилсан 
шийдвэр)-ийг дэд хэсэг (g)-д заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ; 

(e) өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах буюу 
хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн шинэ дүрэм нэвтрүүлэх тохиолдолд дотоодын хууль 
тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу, мөн уг хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасныг 
хөндөлгүйгээр тэдгээрийг буцаан хэрэглэхгүй; 

(f) өөрсдийн зүгээс хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийг тодорхойлохтой холбогдуулан 
авч буй захиргааны аливаа арга хэмжээг уг тодорхойлолтыг гаргасан байгууллагаас 
хамааралгүй шүүх, арбитр, эсхүл захиргааны шүүн таслах байгууллагаар, эсхүл 
процедураар шуурхай хянуулж болох бөгөөд үүний үр дүнд дээрх тодорхойлолтыг 
өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож болно; 

(g) хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэм мөрдөх зорилгоор нууцын зэрэглэлд 
хамаарах, эсхүл нууцын журмаар гаргаж өгсөн бүх мэдээллийн нууцыг эрх бүхий 
холбогдох байгууллагууд чанд сахина. Тэд уг мэдээллийг шүүх хуралдааны явцад 
задруулах шаардлага гарахаас бусад тохиолдолд түүнийг гаргаж өгсөн этгээд буюу 
засгийн газрын тусгай зөвшөөрөлгүйгээр задруулж үл болно. 

                                                        
9 ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш эхний нэг жилийн хугацаанд тавьсан хүсэлтийн 
хувьд эдгээр дүгнэлт (урьдчилсан шийдвэр)-ийг зөвхөн аль болох богино хугацаанд гаргах гэсэн шаардлага 
Гишүүдэд тавина. 



4. Гишүүд ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр тухайн Гишүүний хувьд хүчин төгөлдөр 
болсон өдөр хүчинтэй мөрдөж буй өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэм, 
түүний дотор өөрсдийн хэрэглэж байгаа хөнгөлөлт бүхий механизмуудын жагсаалт, 
өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн дүрэмтэй холбогдсон шүүхийн шийдвэр, 
нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны шийдвэрүүдийг Нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
нэн даруй хүргүүлэхээр тохиров. Түүнээс гадна, Гишүүд өөрсдийн хөнгөлөлт бүхий гарал 
үүслийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтүүд, эсхүл хөнгөлөлт бүхий гарал үүслийн шинэ 
дүрмийг Нарийн бичгийн дарга нарын газарт нэн даруй хүргүүлэхээр тохиров. Нарийн 
бичгийн дарга нарын газар хүлээж авсан болон өөрт байгаа мэдээллийн жагсаалтыг 
Гишүүдэд тараана. 


