
1 
 

Сайд нарын Бага хурал 
Есдүгээр хуралдаан 
Бали хот 
2013 оны 12-р сарын 3-6 

 
 

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭР 
 

САЙД НАРЫН БАГА ХУРЛЫН  
2013 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 7-НЫ ӨДРИЙН ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР 

 
Сайд нарын бага хурал нь, 

 
Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр 

(“ДХБ-ын хэлэлцээр”)-ийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг анхааран үзэж; 
 

Дараах асуудлыг шийдвэрлэв: 
 

1. Бид, энд хавсаргасан Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр (“хэлэлцээр”)-ийг 
байгуулах хэлэлцээг уг хэлэлцээрийн утгыг алдагдуулалгүйгээр алдааг цэвэр эрх зүйн 
үүднээс албан ёсоор хянан үзэх нөхцөлтэйгээр үүгээр дуусгавар болгож байна. 

 
2. Бид хэлэлцээр нэн даруй хүчин төгөлдөр болох нөхцөлийг хангах, мөн 

хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсны дараа түүнийг эрчимтэй хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг 
хангах үүднээс шаардлагатай байж болох ажил үүрэг гүйцэтгэх, бүх гишүүн улсад 
нээлттэй Худалдааг хөнгөвчлөх бэлтгэл хороо (Бэлтгэл хороо)-г Ерөнхий зөвлөлийн дор 
үүгээр байгуулж байна. Бэлтгэл хороо нь ялангуяа дээрх 1 дэх заалтад заасан 
хэлэлцээрийг эрх зүйн үүднээс хянан үзэх, А ангиллын хүрээнд хүлээх үүрэг, амлалтын 
талаарх мэдэгдлийг хүлээн авах, уг хэлэлцээрийг ДХБ-ын хэлэлцээрийн хавсралт 1А-д 
нэмж оруулах зорилгоор Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол (цаашид “протокол” 
гэх)-ийн төслийг боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

 
3. Ерөнхий зөвлөл нь А ангиллын хүрээнд хүлээх үүрэг амлалтын талаарх 

мэдэгдлийг хэлэлцээрийн хавсаргах, Бэлтгэл хорооноос боловсруулсан протоколыг 
батлах, тухайн протоколыг хүлээн зөвшөөрүүлэхээр 2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний 
өдрийг хүртэл нээлттэй байлгах зорилгоор 2014 оны 7 ругаар сарын 31-ний өдрөөс өмнө 
хуралдана. Протокол нь ДХБ-ын хэлэлцээрийн Х:3 зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр болно.  
 

____________ 
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ХУДАЛДАА ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭР 
 

Гишүүд, 
 
 Сайд нарын Дохагийн тунхаглалын хэлэлцээрийг анхааран үзэж; 
 
 Сайд нарын Дохагийн Тунхаглал (WT/MIN(01)/DEC/1)-ын 27 дугаар зүйл, 2004 оны 
8 дугаар сарын 1-ний өдөр Ерөнхий зөвлөлөөс баталсан Дохагийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн шийдвэрийн D Хавсралт (WT/L/579), түүнчлэн Сайд нарын Хонг Конгийн 
тунхаглалын 33 дугаар зүйл болон Е Хавсралт  (WT/L/579)-д заасан мандат, зарчмыг 
эргэн санаж, мөн дахин баталгаажуулж; 
 
 Бараа, түүний дотор дамжуулан өнгөрүүлэх барааны хөдөлгөөн, олголт, 
бүрдүүлэлтийг цаашид түргэсгэх зорилгоор 1994 оны ТХЕХ-ийн V, VIII болон X зүйлд 
заасан холбогдох асуудлыг тодруулж, сайжруулахыг хүсч; 
 
 Хөгжиж буй болон нэн ялангуяа буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын тодорхой 
хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч, эл чиглэлээр үзүүлж буй чадавхийг бэхжүүлэх 
тусламж, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхийг хүсч; 
 
 Худалдааг хөнгөвчлөх, гаалийн хууль тогтоомж сахиулахтай холбогдсон 
асуудлаар гишүүд хоорондоо үр дүнтэй хамтран ажиллах шаардлагатай байгааг хүлээн 
зөвшөөрч; 
 
 Дараах зүйлийг хэлэлцэн тохиролцов: 
 

1 дүгээр зүйл 
 

ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ БОЛОН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРТЭЭЛТЭЙ БОЛГОХ 
 
1. Хэвлэн нийтлэх 

 
1.1 Гишүүн бүр дараах мэдээллийг засгийн газрууд, худалдаа эрхлэгч нар 

болон сонирхогч бусад талууд тэдгээртэй танилцсан байх боломжийг бүрдүүлэх 
зорилгоор үл ялгаварласан бөгөөд хялбар хүртээлтэй байх арга хэлбэрээр нэн даруй 
хэвлэн нийтэлнэ: 

 
(a) бараа оруулах, гаргах болон дамжуулан өнгөрүүлэх горим (үүнд усан боомт, 

нисэх онгоцны буудал болон хил нэвтрэх бусад боомтод мөрддөг горимууд 
хамаарна), мөн шаардлагатай маягтууд болон баримт бичиг; 

 
(b) бараа оруулах, эсхүл гаргах үед, эсхүл бараа оруулах, гаргахтай холбогдуулан 

ногдуулах гаалийн болон бусад аливаа татварын тухайн үед мөрдөж буй хувь 
хэмжээ; 

 
(c) бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх үед, эсхүл бараа оруулах, 

гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан засгийн газрын 
агентлагуудаас, эсхүл тэдгээрийн нэрийн өмнөөс ногдуулах төлбөр, хураамж; 

 
(d) бараа бүтээгдэхүүнийг гаалийн зорилгоор ангилах болон үнэлэх дүрэм журам; 
 
(e) гарал үүслийн дүрэмтэй холбогдуулан гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх хууль 

тогтоомж, дүрэм журам, байгууллагын шийдвэр; 
 
(f) бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан тавьсан 

хязгаарлалт, эсхүл хориг; 
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(g) бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх журмыг зөрчсөн 
тохиолдолд мөрдөх хариуцлагын тухай заалтууд; 

 
(h) давж заалдах буюу хянан үзэх журам; 
 
(i) бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх асуудлаар аливаа улстай 

буюу улсуудтай байгуулсан хэлэлцээрүүд, эсхүл тэдгээрийн хэсгүүд; 
 
(j) тарифын квот хэрэгжүүлэх журам. 

 
1.2 Эдгээр заалтыг 2.2-д зааснаас бусад тохиолдолд тухайн гишүүний хэлээс 

өөр хэлээр байгаа мэдээллийг хэвлэн нийтлэх буюу тийм мэдээллээр хангахыг шаардаж 
байгаа байдлаар тайлбарлаж болохгүй. 

 
2. Интернетээр дамжуулан авах боломжтой мэдээлэл 
 

2.1 Гишүүн бүр дараах зүйлийг интернетээр дамжуулан хүртээлтэй болгож, 
боломжийнхоо хэрээр, шаардлагатай үед нь тухай бүр шинэчилж байна: 
 

(a) бараа оруулах, гаргах болон дамжуулан өнгөрүүлэхэд шаардлагатай практик 
алхмуудын талаар засгийн газрууд, худалдаа эрхлэгч нар болон сонирхогч 
бусад талуудад хүргэх мэдээлэл бүхий бараа оруулах, гаргах болон 
дамжуулан өнгөрүүлэх горим, түүнчлэн давж заалдах буюу хянан үзэх журмын 
зураглал1; 

 
(b) тухайн гишүүний нутаг дэвсгэрт оруулах, түүнээс гаргах, эсхүл түүгээр 

дамжуулан өнгөрүүлэхэд шаардагдах маягтууд болон баримт бчигүүд; 
 
(c) өөрийн лавлах цэг (цэгүүд)-ийн холбоо барих  мэдээлэл. 

 
2.2  Энэ зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (a)-д заасан зураглалыг боломжтой 

үедээ бас ДХБ-ын албан ёсны аль нэг хэлээр байршуулсан байна. 
 

2.3 Гишүүд худалдаанд хамаарах мэдээлэл, түүний дотор худалдаанд 
хамааралтай холбогдох хууль тогтоомж болон 1.1 дэх хэсэгт заасан бусад зүйлийг 
интернетээр дамжуулан хүртээлтэй болгож байвал зохино. 
 
3. Лавлах цэг 
 

3.1 Гишүүн бүр 1.1 дэх хэсэгт хамаарах асуудлаар засгийн газрууд, худалдаа 
эрхлэгч нар болон сонирхогч бусад талаас тавьсан зүй ёсны асуулт лавлагаанд хариулт 
өгөх, түүнчлэн 1.1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (а)-д заасан шаардлагатай маягт болон баримт 
бичиг гаргаж өгөх үүрэг бүхий нэг буюу хэд хэдэн лавлах цэгийг өөрийн нөөц бололцооны 
хүрээнд байгуулах, эсхүл одоо байгаагаа үргэлжлүүлэн ажиллуулна. 

 
3.2 Гаалийн аль нэг холбооны гишүүд, эсхүл бүс нутгийн интеграцид нэгдэн 

орсон гишүүд 3.1 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг нийтлэг журамд хамруулан ханган 
биелүүлэх зорилгоор бүс нутгийн түвшинд нэгдсэн лавлах цэгүүд байгуулах, эсхүл одоо 
байгаагаа үргэлжлүүлэн ажиллуулж болно. 

 
3.3 Гишүүд асуулт лавлагаанд хариулт өгч, шаардлагатай маягт болон баримт 

бичиг гаргаж өгсний төлөө ямар нэгэн хураамж авахгүй байвал зохино. Хэрэв аливаа 

                                                           
1 Энэ зураглалын хуулиар хязгаарласан зүйлсийг вебсайтад тавих эсэхийг гишүүн бүр өөрсдөө 
шийднэ. 
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хураамж авдаг бол гишүүд өөрсдийн төлбөр, хураамжийн хэмжээг үзүүлсэн 
үйлчилгээний зардалтай ойролцоо хэмжээгээр хязгаарлана. 

 
3.4 Лавлах цэгүүд нь гишүүн бүрээс тогтоосон боломжит цаг хугацаанд багтаан 

асуулт лавлагаанд хариулт өгч, шаардлагатай маягт болон баримт бичиг гаргаж өгөх 
бөгөөд тэр цаг хугацаа нь тухайн хүсэлтийн мөн чанар, эсхүл нарийн төвөгтэй байдлаас 
хамааран өөр өөр байж болно. 

 
4. Мэдэгдэл 
 

Гишүүн бүр III хэсгийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан Худалдааг хөнгөвчлөх 
хороо (энэхүү Хэлэлцээрт “Хороо” гэсэн байгаа)-нд дараах зүйлийг мэдэгдэнэ: 
 

(a) 1.1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (а)-(j)-д заасан зүйлийг хэвлэн нийтэлсэн албан хаяг 
(хаягууд); 

 
(b) 2.1 дэх хэсэгт заасан вебсайт (вебсайтууд)-ын URL (хэлбэржсэн нөөц заагч) 

хаяг; болон  
 
(c) 3.1 дэх хэсэгт заасан лавлах цэгүүдийн холбоо барих мэдээлэл. 

 
2 дугаар зүйл  

 
САНАЛ ӨГӨХ БОЛОМЖ ОЛГОХ, ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХООС ӨМНӨ МЭДЭЭЛЭЛ 

ӨГӨХ, ЗӨВЛӨГӨӨН 
 
1. Санал өгөх боломж олгох, хүчин төгөлдөр болохоос өмнө мэдээлэл өгөх 
 

1.1 Гишүүн бүр барааны, түүний дотор дамжуулан өнгөрүүлэх барааны 
хөдөлгөөн, олголт, бүрдүүлэлтэд хамааралтай, нийтээр дагаж мөрдөх хууль тогтоомж, 
дүрэм журам, эсхүл нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд худалдаа эрхлэгч нар болон сонирхогч 
бусад талын зүгээс санал өгөх боломжийг аль болох бүрэн хэмжээнд, мөн өөрсдийн 
дотоодын хууль тогтоомж, эрх зүйн тогтолцоонд нийцсэн арга хэлбэрээр олгож, мөн 
зохих хугацаа өгнө. 

 
1.2 Гишүүн бүр бараа, түүний дотор дамжуулан өнгөрүүлэх барааны хөдөлгөөн, 

олголт, бүрдүүлэлтэд хамааралтай, нийтээр дагаж мөрдөх шинэ, эсхүл нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан хууль тогтоомж, дүрэм журмыг тэдгээртэй худалдаа эрхлэгч нар болон 
сонирхогч бусад тал танилцсан байх боломж олгох зорилгоор тэдгээрийг хүчин төгөлдөр 
болохоос өмнө аль болох эрт хугацаанд хэвлэн нийтэлсэн байх, үгүй бол тэдгээрийн 
талаарх мэдээллийг уг зорилгоор, уг хугацаанд нийтийн хүртээл болгосон байх 
нөхцөлийг аль болох боломжийн хүрээнд, мөн өөрсдийн дотоодын хууль тогтоомж, эрх 
зүйн тогтолцоонд нийцсэн арга хэлбэрээр бүрдүүлнэ. 

 
1.3 Гаалийн татварын хувь хэмжээ буюу тарифын хувь хэмжээнд орсон 

өөрчлөлтүүд, хөнгөлөвчилсөн нөхцөлтэй арга хэмжээнүүд, 1.1 дэх, эсхүл 1.2 дахь хэсгийг 
дагаж мөрдсөнөөр үр нөлөө нь буурах төлөвтэй арга хэмжээнүүд, яаралтай нөхцөл 
байдалд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд, эсхүл дотоодын хууль тогтоомж болон эрх 
зүйн тогтолцоонд орсон бага зэргийн өөрчлөлтүүд нь бүгд 1.1 дэх болон 1.2 дахь хэсэгт 
хамаарахгүй. 

 
2. Зөвлөгөөн 
 

Гишүүн бүр шаардлагатай бол тэдгээрийн хилийн агентлагууд болон тэдгээрийн 
нутаг дэвсгэрт байршилтай худалдаа эрхлэгч нар, эсхүл бусад оролцогч тал хоулсадоо 
тогтмол зөвлөгөөн хийж байх боломж олгоно. 
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3 дугаар зүйл 
 

УРЬДЧИЛСАН ШИЙДВЭР 
 

1. Гишүүн бүр шаардлагатай бүх мэдээлэл агуулсан хүсэлтийг бичгээр гаргаж 
өгсөн этгээдэд боломжийн, тодорхой хугацаанд багтаан урьдчилсан шийдвэр гаргаж 
өгнө. Хэрэв аливаа нэг гишүүн урьдчилсан шийдвэр гаргаж өгөхөөс татгалзсан бол энэ 
тухайгаа хүсэлт гаргагч этгээдэд бичгээр нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд тэгэхдээ тийнхүү 
шийдвэрлэхэд хүргэсэн бодит баримт, үндэслэлийг заасан байна. 

 
2. Аль нэг гишүүн хэрэв тухайн хүсэлтээр хөндсөн асуудал дараах зүйлд 

хамаарч байвал хүсэлт гаргагч этгээдэд урьдчилсан шийдвэр гаргаж өгөхөөс татгалзаж 
болно: 
 

(a) уг асуудал засгийн газрын аливаа нэг агентлаг руу, давж заалдах шатны 
аливаа нэг шүүх рүү, эсхүл өөр ямар нэг шүүх рүү нэгэнт шилжсэн бөгөөд тэнд 
шийдвэрлэгдэхээр хүлээгдэж байгаа; эсхүл 

 
(b) уг асуудлыг давж заалдах шатны аливаа нэг шүүхээр, эсхүл өөр ямар нэг 

шүүхээр нэгэнт шийдвэрлэсэн. 
 

3. Урьдчилсан шийдвэр нь түүнийг гаргахад үндэслэсэн хууль тогтоомж, бодит 
баримт, нөхцөл байдал өөрчлөгдөөгүй бол түүнийг гаргаснаас хойш боломжийн 
хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. 

 
4. Хэрэв холбогдох гишүүн өөрийн гаргасан урьдчилсан шийдвэрээ цуцалсан, 

өөрчилсөн, эсхүл хүчингүй болгосон бол энэ тухайгаа хүсэлт гаргагч этгээдэд бичгээр 
мэдэгдэх бөгөөд тэгэхдээ тийнхүү шийдвэрлэхэд хүргэсэн бодит баримт, үндэслэлийг 
заасан байна. Хэрэв аль нэг гишүүн буцаан хэрэглэх нөхцөлтэй урьчилсан шийдвэрээ 
цуцлах, өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох бол уг шийдвэрийг зөвхөн бүрэн бус, буруу, 
худал, эсхүл ташаа мэдээллийг үндэслэн гаргасан тохиолдолд тийнхүү цуцалж, 
өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож болно. 

 
5. Аль нэг гишүүний гаргасан урьдчилсан шийдвэрийг түүнийг гаргуулахаар 

хүсэлт гаргагч этгээдийн хувьд тухайн гишүүн өөрөө дагаж мөрдөнө. 
 
6. Гишүүн бүр наад зах нь дараах зүйлийг хэвлэн нийтэлсэн байна: 
 

(a) урьдчилсан шийдвэр гаргуулах хүсэлт гаргахад тавигдах шаардлага, 
түүний дотор энэ зорилгоор гаргаж өгвөл зохих мэдээлэл болон маягт; 
 
(b) урьдчилсан шийдвэр гаргаж өгөх хугацаа; 
 
(c) урьдчилсан шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаа. 

 
7. Гишүүн бүр хүсэлт гаргагч этгээдийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн 

холбогдох урьдчилсан шийдвэрээ, эсхүл түүнийг цуцлах, өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох 
шийдвэрээ хянан үзнэ.2 

 
8. Гишүүн бүр сонирхогч бусад талд нэн сонирхолтой гэж үзсэн урьдчилсан 

шийдвэрийн тухай аливаа мэдээллийг нийтэд хүртээлтэй болгохыг эрмэлзэх бөгөөд 

                                                           
2 Энэ заалтын хүрээнд: а) Хянан үзэх ажиллагааг тухайн шийдвэрийг гаргасан албан тушаалтан, 
алба, эсхүл байгууллага, түүний дээд шатны буюу бие даасан захиргааны байгууллага, эсхүл 
шүүх байгууллага уг шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө, эсхүл хэрэгжүүлсний дараа явуулж болно; 
мөн b) аливаа нэг Гишүүн хүсэлт гаргагч этгээд 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг ашиглахад туслах 
үүрэг хүлээхгүй. 
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чингэхдээ худалдааны нууцад хамаарах мэдээллийг хамгаалах шаардлагыг анхаарч 
ажиллана. 

 
9. Тодорхойлолт болон хамрах хүрээ: 

 
(a) Урьдчилсан шийдвэр гэдэг нь холбогдох хүсэлтэд тусгагдсан барааг 

оруулахаас өмнө аль нэг гишүүнээс хүсэлт гаргагч этгээдэд гардуулж өгсөн 
бичгээ үйлдсэн шийдвэр бөгөөд түүнд тухайн барааг импортлох үед уг гишүүн 
дараах зүйлийг хэрхэн авч үзэхээ тодорхойлсон байна:  

 
(i) тухайн барааны тарифын ангилал; болон 
(ii) тухайн барааны гарал үүсэл3. 

 
(b) Дэд хэсэг (а)-д заасан урьдчилсан шийдвэрээс гадна гишүүд дараах асуудлаар 

урьдчилсан шийдвэр гаргаж өгвөл зохино. Үүнд: 
 

(i) гаалийн үнийг тодорхой нэг цогц бодит баримтад тулгуурлан 
тодорхойлоход хэрэглэвэл зохих арга, эсхүл шалгуур үзүүлэлтүүд, 
тэдгээрийг мөрдөх аргачлал; 

(ii) гаалийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамруулах зорилгоор тухайн 
гишүүнээс тавьсан шаардлага хангагдсан эсэх; 

(iii) квот, түүний дотор тарифын квотод хамруулах зорилгоор тухайн 
гишүүнээс тавьсан шаардлага хангагдсан эсэх; 

(iv) аль нэг гишүүн тухайн урьдчилсан шийдвэрийг гаргахын тулд авч үзэх нь 
зүйтэй гэж үзсэн өөр бусад асуудлууд. 

 
(c) Хүсэлт гаргагч этгээд нь экспортлогч, импортлогч, эсхүл тийм хүсэлт гаргах 

бүрэн үндэслэлтэй аливаа этгээд, эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч байна. 
 
(d) Аливаа нэг гишүүн хүсэлт гаргагч этгээд нь түүний нутаг дэвсгэрт хууль ёсны 

төлөөлөлтэй, эсхүл бүртгэлтэй байхыг шаардаж болно. Тийм шаардлага 
тавихдаа жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн тусгай хэрэгцээ шаардлагыг онгойлон 
авч үзэх хэдий ч хүсэлт гаргах эрх бүхий этгээдүүдийг болж өгвөл ангиллаар 
нь хязгаарлахгүй. Эдгээр шаардлага нь ойлгомжтой, ил тод байх ёстой бөгөөд 
үүгээр бусдыг дур зоргоороо буюу шударга бусаар ялгаварлан гадуурхах 
хэрэгсэл бий болгохгүй. 

 
4 дүгээр зүйл 

 
ДАВЖ ЗААЛДАХ БУЮУ ХЯНАН ҮЗЭХ ЖУРАМ 

 
1. Гишүүн бүр гаалийн байгууллагаас захиргааны шийдвэр4 гаргаж өгсөн аливаа 

этгээд түүний нутаг дэвсгэрт дараах эрх эдлэх боломжоор хангана. Үүнд: 

                                                           
3  Ямар нэг барааны гарал үүслийн талаар гаргасан урьдчилсан шийдвэр нь Гарал үүслийн 
дүрмийн тухай хэлэлцээрийн зорилгоор гарал үүслийг тодорхойлох явдал байж болно гэж ойлгох 
бөгөөд энэ тохиолдолд тэрхүү шийдвэр нь энэхүү хэлэлцээрийн, мөн Гарал үүслийн дүрмийн 
тухай хэлэлцээрийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Үүний нэгэн адил, Гарал үүслийн дүрмийн 
тухай хэлэлцээрийн дагуу гарал үүслийг тодорхойлсон явдал нь энэхүү хэлэлцээрийн зорилгоор 
барааны гарал үүслийн талаар гаргасан урьдчилсан шийдвэр болж болох бөгөөд энэ тохиолдолд 
уг шийдвэр нь энэ хоёр хэлэлцээрийн аль алиных нь шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Гишүүд  
гарал үүслийг тодорхойлох явдалтай холбогдуулан Гарал үүслийн дүрмийн тухай хэлэлцээрийн 
дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний зэрэгцээ хэрэв энэ зүйлийн шаардлага хангагдсан гэж 
үзвэл энэ заалтын дагуу тусад нь тийм арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагагүй.   
 
4 Энэ зүйлд заасан захиргааны шийдвэр гэдэг нь тодорхой нэг тохиолдолд тодорхой нэг этгээдийн 
эрх, үүргийг хөндсөн эрх зүйн үр дагавар бүхий шийдвэр юм. Энэ зүйлд заасан захиргааны 
шийдвэрт 1994 оны ТХЕХ-ийн Х зүйлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн захиргааны арга хэмжээ 
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(a) уг шийдвэрийг гаргасан албан тушаалтан буюу албаны дээд шатны 

байгууллагад, эсхүл бие даасан байгууллагад захиргааны журмаар давж 
заалдах, эсхүл тийм байгууллагаар хянуулах; болон/эсхүл 

 
(b) уг шийдвэрийг шүүхэд давж заалдах буюу шүүхээр хянуулах. 

 

2. Аль нэг гишүүн хууль тогтоомжоороо шүүхэд давж заалдах буюу түүгээр 
хянуулахаас өмнө захиргааны журмаар давж заалдах буюу хянуулахыг шаардаж болно. 

 
3. Гишүүн бүр өөрийн давж заалдах буюу хянан үзэх журмаа ямар нэг байдлаар 

ялгаварлан гадуурхсан явдалгүйгээр хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
 
4. Гишүүн бүр хэрэв 1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (a)-д заасны дагуу гаргасан давж 

заалдах буюу хянан үзэх шатны шийдвэр нь дараах шаардлагыг хангаагүй бол хүсэлт 
гаргагч этгээд тухайн захиргааны байгууллагад, эсхүл тухайн шүүхэд дахин давж 
заалдах буюу тэдгээрээр дахин хянуулах, эсхүл тухайн шүүхэд дахин хандах эрхтэй байх 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ:5 
 

(a) түүний хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан ерөнхий хугацаанд багтсан байх; 
эсхүл 

 
(b) үндэслэлгүйгээр хойшлогдоогүй байх. 

 
5. Гишүүн бүр 1 дэх хэсэгт заасан этгээд шаардлагатай бол давж заалдах, эсхүл 

хянан үзэх журмын дагуу ажиллах боломж олгож, түүнд захиргааны шийдвэрийн 
үндэслэлийг танилцуулдаг байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

 
6. Гишүүн бүр энэ зүйлийн заалтуудыг гаалийн байгууллагаас өөр хилийн 

холбогдох албанаас гаргасан захиргааны шийдвэрт мөрдвөл зохино. 
 

5 дугаар зүйл 
  

ҮНЭНЧ ШУДАРГА АЖИЛЛАХ, ҮЛ ЯЛГАВАРЛАХ БОЛОН 
ИЛ ТОД БАЙХ ЯВДЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
1. Хяналт, шалгалтыг чангатгах талаар мэдэгдэл хүргүүлэх 
 

Хэрэв аль нэг гишүүн өөрийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд хүн, амьтан, эсхүл 
ургамлын амь нас буюу эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор өөрийн холбогдох 
байгууллагуудад мэдэгдэл буюу заавар чиглэл хүргүүлэх тогтолцоо нэвтрүүлэх, эсхүл 
хэрэгжүүлж, тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэлд дурдсан хүнсний зүйл, ундаа, эсхүл 
мал, амьтны тэжээлийн хувьд хил дээр тавих хяналт, шалгалтыг чангатгахаар болсон 
бол тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэл гаргах, хүчингүй болгох, эсхүл үйлчлэлийг нь түр 
зогсооход дараах журмыг мөрдлөг болгоно: 

 

                                                           
хамаарна, эсхүл аль нэг гишүүний дотоодын хууль тогтоомж болон эрх зүйн тогтолцоонд заасны 
дагуу захиргааны арга хэмжээ авах буюу шийдвэр гаргах үүргээ биелүүлээгүй байх явдал 
хамаарна гэж ойлгоно. Ийнхүү үүргээ биелүүлээгүй байх тохиолдолд, гишүүд 1 дэх хэсгийн  (a) 
дэд хэсэгт заасны дагуу давж заалдах буюу хянан үзэх эрхээ хэрэгжүүлэхийн оронд гаалийн 
байгууллага нэн даруй захиргааны ямар нэг шийдвэр гаргаж өгөхийг шаардсан захиргааны өөр 
механизм хэрэглэх, эсхүл тийм зорилгоор шүүхэд хандах арга замыг бий болгож болно. 
5 Гишүүд давж заалдах буюу хянан үзэх шатанд захиргааны байгууллага чимээгүй (хариу өгөхгүй) 
байх нь түүний хууль, журмын дагуу нэхэлжлэгч талд ашигтай шийдвэр байх болно гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрөхөд энэ заалт саад болохгүй. 



8 
 

(a) тухайн гишүүн тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэлийг шаардлагатай бол 
эрсдлийг үндэслэн гаргаж болно; 

 
(b) тухайн гишүүн тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэлийг зөвхөн тийм мэдэгдэл 

буюу заавар чиглэлийг гаргах үндэс болсон амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн 
нөхцөл байдал бүхий хилийн орох боомтуудад нэгдсэн журмаар мөрдөх 
зорилгоор гаргаж болно; 

 
(c) тухайн гишүүн тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэл гаргах болсон нөхцөл байдал 

арилсан бол, эсхүл уг нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн нь худалдааны 
хязгаарлалтын арга хэмжээг арай зөөлрүүлж болохоор бол уг мэдэгдэл буюу 
заавар чиглэлийг нэн даруй хүчингүй болгох, эсхүл түүний үйлчлэлийг нь түр 
зогсооно; мөн 

 
(d)  хэрэв аливаа нэг гишүүн тийм мэдэгдэл буюу заавар чиглэлийг хүчингүй 

болгохоор, эсхүл үйлчлэлийг нь түр зогсоохоор шийдсэн бол тийнхүү хүчингүй 
болгосон, эсхүл үйлчлэлийг нь түр зогсоосон тухай зарыг шаардлагатай бол үл 
ялгаварласан бөгөөд хялбар хүртээлтэй байх арга хэлбэрээр нэн даруй хэвлэн 
нийтэлнэ, эсхүл холбогдох экспортлогч гишүүн буюу холбогдох импортлогчид 
мэдэгдэнэ. 

 
2. Бараа саатуулах 
 

Аливаа нэг гишүүн импортоор оруулахаар мэдүүлсэн барааг гаалийн 
байгууллагаар, эсхүл эрх бүхий өөр бусад байгууллагаар шалгалт хийлгэхээр 
саатуулсан тохиолдолд холбогдох тээвэрлэгчид, эсхүл импортлогчид  нэн даруй 
мэдэгдэнэ. 
 
3. Шинжилгээний журам 
 

3.1. Аливаа нэг гишүүн импортоор оруулахаар мэдүүлсэн бараа ирэх үед авсан 
дээжний эхний шинжилгээний хариу сөргөөр гарсан тохиолдолд, хүсэлтийг үндэслэн, 
хоёр дахь удаагаа шинжилгээ хийлгэх боломж олгож болно. 

 
3.2. Аливаа нэг гишүүн 3.1 дэх хэсэгт заасан боломж олгосон тохиолдолд уг 

шинжилгээг хийлгэж болох аливаа лабораторийн нэр, хаягийг, үл ялгаварласан бөгөөд 
хялбар хүртээлтэй байх арга хэлбэрээр хэвлэн нийтэлнэ, эсхүл энэ мэдээллийг 
холбогдох импортлогчид өгнө. 

 
3.3. Аливаа нэг гишүүн хэрэв 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хоёр дахь шинжилгээ 

хийлгэсэн бол барааг олгох болон бүрдүүлэлт хийх зорилгоор уг шинжилгээний хариуг 
харгалзан үзэх бөгөөд зүйтэй гэж үзвэл уг шинжилгээний хариуг хүлээн зөвшөөрч болно. 
 

6 дугаар зүйл 
  

БАРАА ОРУУЛАХ, ГАРГАХ ҮЕД, ЭСХҮЛ ТҮҮНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН  
НОГДУУЛАХ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ, МӨН ТОРГУУЛЬ ШИЙТГЭЛИЙН 

ТУХАЙ ЖУРАМ 
 

1. Бараа оруулах, гаргах үед, эсхүл түүнтэй холбогдуулан ногдуулах төлбөр, 
хураамжийн ерөнхий журам 
 

1.1 1 дэх хэсгийн заалт нь бараа оруулах, эсхүл гаргах үед, эсхүл түүнтэй 
холбогдуулан гишүүдээс 1994 оны ТХЕХ-ийн III зүйлийн утгаар ногдуулах импорт, 
экспортын гаалийн болон бусад татвараас бусад бүх төрлийн төлбөр, хураамж 
хамаарна. 
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1.2 Төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээллийг 1 дүгээр зүйлийн дагуу хэвлэн 
нийтэлнэ. Уг мэдээлэлд ногдуулах төлбөр, хураамж, тийм төлбөр, хураамж ногдуулах 
болсон шалтгаан, уг асуудлыг хариуцсан төрийн байгууллага болон төлбөрийг хэзээ, 
хэрхэн үйлдэх тухай мэдээллүүд тусгагдсан байна. 

 
1.3  Шинэ, эсхүл шинэчилсэн төлбөр, хураамжийг хэвлэн нийтлэх, тэдгээр нь 

хүчин төгөлдөр болох хоулсад хангалттай хугацаа өгөгдсөн байх бөгөөд энэ нь 
яаралтай тохиолдлуудад хамаарахгүй. Тийм төлбөр, хураамжийг тэдгээрийн талаарх 
мэдээллийг хэвлэн нийтлэхээс өмнө мөрдөхгүй. 

 
1.4 Гишүүн бүр өөрсдийн төлбөр, хураамжийн тоо, төрлийг боломжтой бол 

багасгах зорилгоор өөрсдийн төлбөр, хураамжуудыг тогтмол хугацаагаар хянан үзэж 
байна. 

 
2. Бараа оруулах, гаргах үед, эсхүл түүнтэй холбогдуулан ногдуулах гаалийн 
бүрдүүлэлтийн төлбөр, хураамжийн тусгай журам 
 

Гаалийн бүрдүүлэлтийн төлбөр, хураамж нь: 
 

(i) холбогдох импортын, эсхүл экспортын тодорхой нэг үйл ажиллагааны үед, 
эсхүл түүнтэй холбогдуулан үзүүлсэн үйлчилгээний зардалтай ойролцоо 
хэмжээгээр хязгаарлагдсан байна; мөн 

(ii) хэрэв тэдгээрийг тухайн барааны гаалийн бүрдүүлэлттэй ойрхон холбогдол 
бүхий үйлчилгээнд ногдуулдаг бол тэдгээрийг импортын, эсхүл экспортын ямар 
нэг үйл ажиллагаатай холбож болохгүй. 

 
3. Торгууль, шийтгэлийн тухай журам 
 

3.1 3 дахь хэсгийн зорилгоор, “торгууль шийтгэл” гэдэг нь аль нэг гишүүний 
гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл горимын шаардлагыг зөрчсөн үйлдэлд уг 
гишүүний гаалийн байгууллагаас хүлээлгэж буй арга хэмжээ юм. 

 
3.2 Гишүүн бүр гаалийн ямар нэг хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл горимын 

шаардлага зөрчсөн үйлдэлд хамаарах торгууль шийтгэлийг тийм зөрчлийн төлөө зөвхөн 
тэдгээрийн өөрсдийнх нь хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх этгээдэд 
(этгээдүүдэд) ногдуулдаг байх явдлыг хангана. 

 
3.3 Торгууль шийтгэл нь тухайн тохиолдлын бодит баримт, нөхцөл байдлаас 

хамаарах бөгөөд тухайн зөрчлийн ангилал болон хор нөлөөнд тохирсон байна. 
 
3.4 Гишүүн бүр дараах зүйлээс зайлсхийх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх явдлыг 

хангана: 
 

(i) торгууль шийтгэл болон гаалийн татвар тооцож, хураан авахад ашиг 
сонирхлын зөрчил үүсэх; 

(ii) 3.3 дахь хэсэгт заасантай тохирохгүй торгууль шийтгэл тооцох буюу хураан 
авах сонирхол бий болгох. 

 
3.5 Гишүүн бүр гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл горимын 

шаардлага зөрчсөн үйлдэлд ямар нэгэн торгууль шийтгэл ногдуулсан бол тийм торгууль 
шийтгэл ногдуулсан этгээдэд (этгээдүүдэд) бичгээр тайлбар өгөх бөгөөд түүнд зөрчлийн 
мөн чанар, уг зөрчилд ногдуулсан торгууль шийтгэлийн хэмжээ буюу хязгаарыг 
тогтооход баримталсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл горимын талаар тодорхой 
зааж тусгасан байна. 

 
3.6 Хэрэв аливаа нэг этгээд гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл 

горимын шаардлагыг зөрчсөн үйлдлийг аливаа нэг гишүүний гаалийн байгууллага олж 
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илрүүлэхээс өмнө уг гаалийн байгуууллагад сайн дураараа илчилсэн бол холбогдох 
гишүүн тухайн этгээдэд хүлээлгэх торгууль шийтгэлийн хэмжээг тогтоохдоо зохистой гэж 
үзвэл энэ байдлыг хэрэг хөнгөрүүлэх хүчин зүйл болгон авч үзвэл зохино. 

 
3.7 Энэ хэсгийн заалтууд нь 3.1 дэх хэсэгт заасан, дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнд 

ногдуулах торгууль шийтгэлд хамаарна. 
 

 
7 дугаар зүйл 

 
БАРАА ОЛГОЛТ БОЛОН БҮРДҮҮЛЭЛТ 

 
1. Баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг бараа ирэхээс өмнө хийлгэх 
 

1.1 Гишүүн бүр бараа ирмэгц түүнийг олгох явцыг түргэтгэх үүднээс импортын 
баримт бичиг болон шаардлагатай бусад мэдээлэл, түүний дотор манифестыг баримт 
бичигын бүрдүүлэлтийг бараа ирэхээс өмнө эхлүүлэх зорилгоор гаргаж өгөх боломжтой 
байх журам батлах, эсхүл тийм журамтай бол түүнийгээ үргэлжлүүлэн мөрдөнө. 

 
1.2 Гишүүн бүр баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг бараа ирэхээс өмнө хийлгэх 

зорилгоор баримт бичгээ шаардлагатай бол цахим хэлбэрээр урьдчилан гаргаж өгөх 
журам тогтооно. 
 
2. Цахим төлбөр 
 

Гишүүн бүр бараа оруулах болон гаргах явцад гаалийн байгууллагын хураан 
авдаг гаалийн болон бусад татварыг, мөн төлбөр, хураамжийг цахимаар төлөх сонголт 
хийх боломжтой журмыг аль болох бүрэн хэмжээнд батлах, эсхүл тийм журамтай бол 
түүнийгээ үргэлжлүүлэн мөрдөнө. 
 
3. Бараа олгох ажиллагааг гаалийн болон бусад татварыг, мөн төлбөр, хураамжийг 
эцэслэн тодорхойлох ажиллагаанаас ялган салгах 
 

3.1 Гишүүн бүр хэрэв гаалийн болон бусад татварыг, мөн төлбөр, хураамжийг 
бараа ирэхээс өмнө, эсхүл бараа ирэх үед, эсхүл бараа ирсэний дараа аль болох түргэн 
эцэслэн тодорхойлоогүй бөгөөд бусад бүх журмын шаардлага хангасан бол тэдгээрийг 
эцэслэн тодорхойлохоос өмнө барааг олгох боломж бүхий журам батлах, эсхүл тийм 
журамтай бол түүнийгээ үргэлжлүүлэн мөрдөнө. 

 
3.2  Аль нэг гишүүн барааг тийнхүү олгох нөхцөл болгож дараах зүйлийг шаардаж 

болно: 
 

(a) бараа ирэхээс өмнө, эсхүл ирэх үед тодорхойлсон гаалийн болон бусад татвар, 
мөн төлбөр, хураамжийг төлсөн байх, түүнчлэн тэр үед тодорхойлж амжаагүй 
аливаа дүнг төлөх ямар нэгэн баталгааг батлан даалт гаргуулах, барьцаа авах, 
эсхүл өөрийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан тохиромжтой бусад 
хэрэгслийн хэлбэрээр гаргуулах; эсхүл 

 
(b) ямар нэгэн баталгааг батлан даалт гаргуулах, барьцаа авах, эсхүл өөрийн 

хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан тохиромжтой бусад хэрэгслийн 
хэлбэрээр гаргуулах. 

 
3.3 Ийм баталгаа нь эцсийн эцэст уг баталгаанд хамрагдсан бараанд төлөх 

нөхцөл болгон холбогдох гишүүнээс шаардсан гаалийн болон бусад татвар, төлбөр, 
хураамжийн дүнгээс хэтэрсэн байж болохгүй. 
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3.4 Мөнгөн шийтгэл буюу торгууль ногдуулах шаардлагатай зөрчил илрүүлсэн 
тохиолдолд тийнхүү ногдуулж болзошгүй шийтгэл болон торгуулийн хэмжээгээр ямар 
нэгэн баталгаа гаргаж өгөхийг шаардаж болно. 

 
3.5 3.2 дахь болон 3.4 дэх хэсэгт заасан баталгааг цаашид шаардлагагүй 

болсон үед нь цуцална. 
 
3.6 Эдгээр заалт нь аль нэг гишүүн тухайн барааг шалгах, саатуулах, хураах, 

эсхүл улсын орлого болгох, эсхүл ДХБ-ын гишүүний эрх, үүрэгт үл харшлах өөр бусад 
арга хэмжээ авах эрхийг хөндөхгүй. 
 
4. Эрсдлийн удирдлага 
 

4.1 Гишүүн бүр гаалийн хяналтын зорилгоор эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог 
боломжийнхоо хэрээр нэвтрүүлнэ, эсхүл тийм тогтолцоотой бол түүнийгээ үргэлжлүүлэн 
ажиллуулна. 

 
4.2 Гишүүн бүр эрсдлийн удирдлагын загварыг бусдыг дур зоргоороо, эсхүл 

шударга бусаар ялгаварлан гадуурхах, эсхүл гадаад худалдааг далдуур хязгаарлах 
явдлаас зайлсхийсэн байдлаар гаргаж, хэрэгжүүлнэ. 

 
4.3 Гишүүн бүр гаалийн хяналтыг, мөн болж өгвөл холбогдох бусад хилийн 

хяналтыг өндөр эрсдэлтэй ачаанд төвлөрүүлж, эрсдэл багатай ачаа олгох явцыг 
түргэтгэнэ. Аливаа нэг гишүүн эдгээр хяналтыг тавих зорилгоор бас эрсдлийн 
удирдлагын нэг хэсэг болгож, санамсаргүй сонголтын аргаар ачааг сонгож болно. 

 
4.4 Гишүүн бүр эрсдлийг шигшилтийн зохих шалгуур үзүүлэлтүүдээр тооцох аргыг 

үндэслэн эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Тийм шигшилтийн шалгуур үзүүлэлтэд, 
тухайлбал, Уялдуулсан системийн холбогдох код, тухайн барааны шинж байдал болон 
бичиглэл, гарал үүслийн улс, тухайн барааг ачуулсан улс, тухайн барааны үнэ, худалдаа 
эрхлэгчдийн хууль сахилтын түвшинг харуулсан бүртгэл мэдээлэл, мөн тээврийн 
хэрэгслийн төрлийг хамруулж болно. 
 
5. Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт 
 

5.1 Бараа олгох явцыг түргэсгэх зорилгоор, гишүүн бүр гаалийн болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам сахих явдлыг хангуулах үүднээс 
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтыг нэвтрүүлнэ, эсхүл тийм шалгалт хийдэг бол түүнийгээ 
үргэлжлүүлэн явуулна. 

 
5.2 Гишүүн бүр бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх аливаа этгээдийг, эсхүл 

аливаа барааг эрсдэлд суурилсан арга хэлбэрээр сонгох бөгөөд тэр нь шигшилтийн 
зохих шалгуур үзүүлэлтүүдийг агуулсан байж болно. Гишүүн бүр бүрдүүлэлтийн дараах 
шалгалтыг ил тод байдлаар хийнэ. Уг шалгалтад тодорхой нэг этгээд хамрагдаж, эцсийн 
үр дүн гарсан бол холбогдох гишүүн аудитын шалгалт хийлгэсэн этгээдэд уг ажлын үр 
дүн, тухайн этгээдийн эрх, үүрэг, мөн тийм үр дүнд хүргэсэн шалтгааны талаар хугацаа 
алдалгүй мэдэгдэнэ. 

 
5.3 Бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын явцад олж авсан мэдээллийг цаашид 

захиргааны, эсхүл шүүхийн журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд ашиглаж 
болно. 

 
5.4 Гишүүд бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтын үр дүнг боломжтой газар нь 

эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд ашиглана. 
 
6. Бараа олгох дундаж хугацааг тогтоож, хэвлэн нийтлэх 
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6.1 Гишүүд, дашрамд дурдахад, Дэлхийн гаалийн байгууллага (цаашид энэхүү 
хэлэлцээрт “ДГБ” гэх) -ын Цаг хугацааны судалгаа зэрэг баримт бичгийг ашиглан бараа 
олгох дундаж хугацааг тогтмол хугацаанд, тохиромжтой аргаар хэмжиж, хэвлэн 
нийтэлнэ.6 

 
6.2 Гишүүд бараа олгох дундаж хугацааг хэмжсэн өөрсдийн туршлага, түүний 

дотор ямар аргачлал ашигласан, ямар саад бэрхшээл байгааг олж илрүүлсэн, мөн 
ажлын үр ашигт ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаарх мэдээллийг Хороотой хуваалцаж 
байвал зохино. 
 
7. Итгэмжлэгдсэн операторуудад зориулсан худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ 
 

7.1 Гишүүн бүр бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх ёс журмын 
ажиллагаанд болон энэ чиглэлийн горим, журамд хамаарах худалдааг хөнгөвчлөх 
нэмэлт арга хэмжээг өөрсдийн тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан бөгөөд 
цаашид итгэмжлэгдсэн оператор гэх операторуудад зориулан 7.3 дахь хэсэгт заасныг 
баримтлан авч хэрэгжүүлнэ. Нэг бол, аль нэг гишүүн худалдааг хөнгөвчлөх тийм арга 
хэмжээг гаалийн горим журмаар дамжуулан ерөнхийдөө бүх операторт хүртээмжтэй 
болгож болох бөгөөд энэ тохиолдолд тусдаа бие даасан ямар нэгэн тогтолцоо бий 
болгох шаардлагагүй болно. 

 
7.2 Итгэмжлэгдсэн операторын эрх олгох зорилгоор тогтоосон шалгуур 

үзүүлэлтүүд нь аль нэг Гишүүний хууль тогтоомж, дүрэм журам, эсхүл горимд заасан 
шаардлагын зэрэгцээ хууль сахилтын байдалтай, эсхүл хууль дүрэм зөрчих эрсдэлтэй 
холбоотой байна. 

 
(a) Хэвлэн нийтэлсэн байвал зохих дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдэд дараах зүйлсийг 

хамруулж болно: 
 

(i) гаалийн болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журам хэрхэн 
мөрдөн сахиж ирснийг илтгэх зохих бүртгэл мэдээ; 

(ii) дотоод хяналтыг шаардлагатай хэмжээнд тавих боломж бүхий 
удирдлагын бүртгэлийн систем; 

(iii) санхүүгийн чадвар, түүний дотор, хэрэв зүй ёсны гэж үзвэл, хангалттай 
хэмжээний батлан даалт буюу баталгаа гаргасан байдал; 

(iv) бараа нийлүүлэх сүлжээний аюулгүй байдал. 
 

(b) Тийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг дараах байдлаар тогтоохгүй: 
 

(i) адил нөхцөл байдал давамгайлсан тохиолдолд операторуудыг хооронд 
нь дур зоргоороо, эсхүл шударга бусаар ялгаварлан гадуурхах явдлыг 
өөгшүүлэх буюу тийнхүү ялгаварлан гадуурхах байдал үүсгэх 
зориулалттай, эсхүл тийм зорилгоор хэрэгжүүлэх; мөн 

(ii) жижиг, дунд ахуйн нэгжийн оролцоог аль болох хязгаарласан. 
 

7.3 7.1 дэх хэсгийн дагуу авч хэрэгжүүлэх худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ 
нь дараах үзүүлэлтийн гурваас доошгүйг багтаасан байна:7 
 

(a) гаргаж өгвөл зохих баримт бичигын болон мэдээ баримтын тоог зохих 
хэмжээгээр цөөлөх; 

 
(b) шаардлагатай бол, биет үзлэг, шалгалт хийх хувийг бууруулах; 

                                                           
6 Гишүүн бүр ийнхүү бараа олгох дундаж хугацааг хэмжих ажлын цар хүрээ, аргачлалыг өөрсдийн 
хэрэгцээ шаардлага, чадавхийг харгалзан тодорхойлж болно. 
7 7.3-ын (a)-(g)-д заасан аль нэг арга хэмжээг хэрэв тэр нь ерөнхийдөө бүх аж ахуйн нэгжид 
хамааралтай бол итгэмжлэгдсэн операторуудад зориулан авч хэрэгжүүлсэн гэж үзнэ. 
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(c) шаардлагатай бол, барааг шуурхай олгох хугацаа тогтоох; 
 
(d) гаалийн болон бусад татвар, төлбөр, хураамжийн төлөлтийг хойшлуулах; 
 
(e) бүх төрлийн үйл ажиллагааг хамарсан баталгаа, эсхүл хорогдуулан тооцсон 

баталгаа ашиглах; 
 
(f) тодорхой хугацааны бүх импортыг, эсхүл бүх экспортыг хамарсан гаалийн 

нэгдсэн мэдүүлэг ашиглах; болон 
 
(g) барааны бүрдүүлэлтийг итгэмжлэгдсэн операторын байр агуулахад, эсхүл 

гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн өөр бусад газар хийлгэх. 
 
7.4 Гишүүд итгэмжлэгдсэн операторын схемийг хэрэв олон улсын стандарт 

байдаг бөгөөд тэдгээр стандарт нь гишүүдийн зорьсон хууль ёсны зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд зохимжгүй, эсхүл үр ашиг өгөхгүй арга хэрэгсэл болохоос бусад 
тохиолдолд тийм олон улсын стандартад тулгуурлан хөгжүүлбэл зохино. 

 
7.5 Гишүүд, операторуудад зориулан авч хэрэгжүүлж буй худалдааг 

хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүдээ сайжруулахын тулд, итгэмжлэгдсэн операторын схемийг 
харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар хэлэлцээ хийх боломжийг бусад гишүүнд олгоно. 
 

7.6 Гишүүд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй итгэмжлэгдсэн операторын схемийн 
талаарх холбогдох мэдээллийг Хорооны хүрээнд солилцоно. 
 
8. Түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх ачаа 
 

8.1 Гишүүн бүр түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх хүсэлт тавьсан этгээдийн 
хувьд, гаалийн хяналтыг сулруулахгүйгээр, дор хяаж агаарын ачаа тээшний газраар 
дамжин орж ирсэн бараанд түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийж олгох журам нэвтрүүлнэ, 
эсхүл тийм журамтай бол түүнийгээ үргэлжлүүлэн мөрдөнө.8 Хэрэв аль нэг гишүүн тийм 
хүсэлт тавих этгээдийг  хязгаарласан шалгуур үзүүлэлттэй9 бол тухайн гишүүн түүнийгээ 
хэвлэн нийтэлсэн байх бөгөөд хүсэлт гаргагч холбогдох этгээд өөрийн түргэвчилсэн 
бүрдүүлэлт хийлгэх ачааны хувьд 8.2 дахь хэсэгт заасны дагуу бүрдүүлэлт хийлгэхээр 
хүсэлт гаргах эрхтэй болох нөхцөл болгож дараах зүйлийг шаардаж болно: 
 

(a) зохих ёсны дэд бүтцийг бий болгож, хэрэв хүсэлт гаргагч холбогдох этгээд 
түргэвчилсэн бүрдүүлэлтийг  зориулалтын байр байгууламжид хийлгэхийн 
тулд тухайн гишүүнээс тавьсан шаардлагыг хангасан бол түүний ачаанд 
түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийхтэй холбогдуулан гаалийн байгууллагаас гарсан 
зардлыг төлөх; 

 
(b) ачаа олгоход шаардлагатай мэдээллийг түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх 

ачаа ирэхээс өмнө урьдчилан гаргаж өгөх; 
 
(c) хураамжаа 8.2-т заасны дагуу бүрдүүлэлт хийх үйлчилгээний зардалтай 

ойролцоо хэмжээгээр тогтоох; 
 

                                                           
8 Хэрэв аль нэг гишүүн 8.2 дахь хэсэгт заасан бүрдүүлэлтийн журамтай бол энэ заалт нь тухайн 
гишүүн бараанд түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийж олгох журам тусад нь гаргаж мөрдөхийг 
шаардаагүй. 
9  Хэрэв тийм шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа бол тэдгээр нь тухайн гишүүнээс тавьсан 
шаардлагуудын зэрэгцээ агаарын ачаа тээшний газраар дамжин орж ирсэн бүх бараа буюу бүх 
ачаанд хамаарна. 
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(d) түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх ачаанд тавих хяналтыг тухайн ачааг хүлээн 
авахаас эхлэн хүргэх хүртэлх бүх үе шатанд аюулгүй байдлыг хамгаалах 
дотоод сүлжээ, ложистик болон байршил тогтоох технологи ашиглах замаар 
өндөр түвшинд тавих; 

 
(e) түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх ачааг хүлээн авахаас эхлэн хүргэх хүртэл 

тээвэрлэх; 
 
(f) тухайн ачааны бүх гаалийн болон бусад татвар, төлбөр, хураамжийг гаалийн 

байгууллагад төлөх үүрэг хүлээх; 
 
(g) гаалийн болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сайн мөрдөн 

сахидаг бүртгэл мэдээлэлтэй байх; 
 
(h) тухайн гишүүний, ялангуяа 8.2 дахь хэсэгт заасан бүрдүүлэлтийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журам, мөн горимын 
шаардлагыг үр дүнтэй сахиулах явдалтай шууд хамаарал бүхий бусад 
нөхцөлийг бүрдүүлэх. 

 
8.2 Гишүүд 8.1 дэх болон 8.3 дахь хэсгийг баримтлан: 
 

(a) түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх ачааг олгоход шаардагдах баримт бичигын 
тоог 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу цөөлөх, мөн болж өгвөл зарим 
ачилтын талаар нэг удаа гаргаж өгсөн мэдээллийг үндэслэн ачааг олгодог 
журам тогтоох; 

 
(b) түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийлгэх ачааг олгоход шаардлагатай мэдээллийг 

гаргаж өгсөн бол уг ачааг ирсэн даруйд нь ердийн тохиолдолд аль болох түргэн 
олгодог журам тогтоох; 

 
(c) дэд хэсэг (а) болон (b)-д заасан журмыг баримт бичиг зэрэг бага үнийн дүнтэй 

бараагаар хязгаарлаагүй тохиолдолд аливаа нэг гишүүн бараа оруулахад 
мөрдөх нэмэлт шаардлага тавих, түүний дотор гаалийн мэдүүлэг болон 
түүнийг дагалдах баримт бичиг шаардах, мөн гаалийн болон бусад татвар, 
төлбөр, хураамж төлөхийг шаардах, түүнчлэн уг бүрдүүлэлтийг барааны 
төрлөөс хамааран хязгаарлах эрхтэй болохыг хүлээн зөвшөөрч, ямар ч жинтэй, 
эсхүл ямар ч үнэтэй ачаанд мөрдөхийг эрмэлзэх; 

 
(d) тусгайлан заасан зарим бараанаас гадна, боломжийнхоо хэрээр, ачааны de 

minimis үнэ буюу гаалийн болон бусад татвар ногдуулах боловч хураан авахгүй 
байх хэмжээг тогтоох. 1994 оны ТХЕХ-ийн III зүйлийн дагуу ногдуулдаг 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон онцгой албан татвар зэрэг дотоодын 
татварууд энэ заалтад хамаарахгүй. 

 
8.3 8.1 дэх болон 8.2 дахь хэсэг нь аливаа нэг гишүүн барааг шалгах, 

саатуулах, хураах, улсын орлого болгох, эсхүл оруулахаас татгалзах, эсхүл 
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх, түүний дотор эрсдэлийн удирдлагын систем 
ашиглахтай холбогдсон эрхийг хөндөхгүй. Түүнчлэн, 8.1 дэх болон 8.2 дахь хэсэг нь 
аливаа нэг гишүүн бараа олгох болзол болгож нэмэлт мэдээлэл шаардах, мөн лицензийн 
автомат бус шаардлагуудыг ханган биелүүлэхийг шаардахад саад болохгүй.  
 
9. Түргэн мууддаг бараа10 

 

                                                           
10 Энэ зүйлийн зорилгод амархан мууддаг бараа гэдэг нь тэдгээрийн байгалийн төрх байдал, нэн 
ялангуяа хадгалах нөхцөл байхгүйгээс түргэн мууддаг барааг хэлнэ. 
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9.1 Түргэн мууддаг барааны зайлсхийж болох үрэгдэл буюу гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор, мөн дүрэм журмын бүх шаардлага хангагдсан бол гишүүн бүр 
түргэн мууддаг барааг дараах хугацаанд олгодог журам тогтооно:  
 

(a) ердийн тохиолдолд, аль болох хамгийн богино хугацаанд; мөн 
 
(b) онцгой тохиолдолд, хэрэв тийнхүү олгох нь зүйтэй гэж үзсэн бол, гаалийн 

болон холбогдох бусад байгууллагын ажлын бус цагаар.  
 

9.2 Гишүүн бүр шаардлагатай байж болзошгүй аливаа шалгалтуудыг 
төлөвлөхдөө түргэн мууддаг барааг зохих ёсоор тэргүүн ээлжинд авч үзнэ.   

 
9.3 Гишүүн бүр түргэн мууддаг барааг олгох хүртэлх хугацаанд зохих ёсоор 

хадгалах арга хэмжээ авна, эсхүл аль нэг импортлогч тийм арга хэмжээ авах боломж 
олгоно. Тухайн гишүүн уг импортлогчийн бэлтгэсэн аливаа хадгалах байгууламжууд нь 
холбогдох байгууллагаар баталгаажсан, эсхүл зөвшөөрөгдсөн байхыг шаардаж болно. 
Холбогдох барааг тэдгээр хадгалах байгууламжуудад хүргэх хөдөлгөөн нь, түүний дотор 
тухайн барааг холбогдох оператор тээвэрлэх зөвшөөрөл нь шаардлагатай бол 
холбогдох байгууллагаар баталгаажсан байхыг шаардаж болно. Тухайн гишүүн нь 
боломжтой бөгөөд дотоодын хууль тогтоомжид нь нийцэж байгаа бол холбогдох 
импортлогчийн хүсэлтийг үндэслэн тэдгээр хадгалах байгууламжуудаас бараа олгох 
зайлшгүй шаардлагатай аливаа журам тогтооно.   

 
9.4 Түргэн мууддаг барааг олгох явдал нэлээд хугацаагаар саатахаар бол 

тухайн импортлогч гишүүн бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн тийнхүү саатах болсон 
шалтгааны талаар мэдээлэх журмыг боломжтой хэмжээнд тогтооно.   
 

8 дугаар зүйл 
 

 ХИЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
 

1. Гишүүн бүр өөрсдийн хилийн хяналтын асуудал эрхэлсэн бөгөөд бараа 
оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг эрх бүхий 
байгууллагууд болон агентлагууд нь худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор өөр хоорондоо 
хамтран ажиллах, мөн үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

 
2. Гишүүн бүр хил дамнасан худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор хилийн гарцууд 

дахь горим журмуудаа уялдуулах үүднээс хил залгаа гишүүдтэйгээ харилцан 
тохиролцсон нөхцөлөөр, боломжийнхоо хэрээр, мөн аль болох бүрэн хэмжээнд хамтран 
ажиллана. Тийнхүү хамтран ажиллах, горим журмаа уялдуулах нь дараах асуудлыг 
хамарсан байж болно: 

 
(a) ажлын өдөр, цагийг ижилсүүлэх; 
 
(b) горим журам, ёс журмын ажиллагаагаа ижилсүүлэх; 
 
(c) нэгдсэн байгууламж байгуулж, хуваалцан ашиглах; 
 
(d) хамтарсан хяналт хэрэгжүүлэх; 
 
(e) хилийн боомтын нэг цэгийн хяналт тогтоох. 

 
9 дүгээр зүйл  

 
ИМПОРТЫН БАРААГ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ДОР ТЭЭВЭРЛЭХ 
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Гишүүн бүр импортын барааг орох гаалийн газраас өөрсдийн нутаг дэвсгэрт 
байрладаг бөгөөд тухайн барааг олгох, эсхүл түүнд бүрдүүлэлт хийх нөгөө гаалийн газар 
руу өөрсдийн нутаг дэвсгэрийн дотор гаалийн хяналтын дор тээвэрлэх боломжийг аль 
болох хэмжээнд, мөн дүрэм журмын бүх шаардлага хангагдсан бол олгоно.  
 

10 дугаар  зүйл 
 

БАРАА ОРУУЛАХ , ГАРГАХ, ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН  
ЁС ЖУРМЫН АЖИЛЛАГАА 

 
1. Ёс журмын ажиллагаа, баримт бичиг бүрдүүлэлтийн шаардлага 
 

1.1 Бараа оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх ёс журмын ажиллагааны 
будлиантай, төвөгтэй байдлыг багасгах, мөн бараа оруулах, гаргах, дамжуулан 
өнгөрүүлэх баримт бичиг бүрдүүлэлтийн шаардлагыг цөөрүүлэх, улмаар хялбаршуулах 
үүднээс, түүнчлэн хууль ёсны бодлогын зорилтууд болон бусад хүчин зүйл, тухайлбал, 
нөхцөл байдлын өөрчлөлт, холбогдох шинэ мэдээлэл, бизнесийн практик, техник, 
технологийн олдоцтой байдал, олон улсын шилдэг туршлагууд, мөн сонирхогч талуудаас 
гаргасан зардлыг харгалзан үзэж, гишүүн бүр тийм ёс журмын ажиллагаа болон баримт 
бичиг бүрдүүлэлтийн шаардлагыг хянан үзэж, уг ажлын үр дүнг үндэслэн, шаардлагтай 
бол, тийм ёс журмын ажиллагаа болон баримт бичиг бүрдүүлэлтийн шаардлага нь 
дараах нөхцөлийг хангасан байх арга хэмжээ авна: 
 

(a) тэдгээрийг барааг, ялангуяа, түргэн мууддаг барааг шуурхай олгох болон 
бүрдүүлэлтийг шуурхай болгох зорилгоор баталсан болон/эсхүл тийм 
зорилгоор сахиж мөрддөг байх; 

 
(b) тэдгээрийг худалдаа эрхлэгч нарын болон операторуудын хууль сахихад 

зарцуулах цаг хугацаа болон зардлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэлбэрээр 
баталсан болон/эсхүл тийм байдлаар сахиж мөрддөг байх; 

 
(c) тийм бодлогын зорилт буюу дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хоёр буюу 

түүнээс дээш сонголттой арга хэмжээ байгаа тохиолдолд худалдааг 
хязгаарлах явдал хамгийн бага түвшинд байх арга хэмжээг нь сонгож болохоор 
байх; 

 
(d) хэрэв шаардлагагүй болсон бол тэдгээрийг, түүний дотор тэдгээрийн зарим 

хэсгийг үргэлжлүүлэн мөрдөхгүй байх. 
 

1.2 Хороо нь, шаардлагатай бол гишүүд холбогдох мэдээлэл болон шилдэг 
туршлагаасаа хуваалцаж байх журам боловсруулна. 
 
2. Хуулбарыг хүлээн зөвшөөрөх 
 

2.1 Гишүүн бүр хэрэв зүйтэй гэж үзвэл, бараа оруулах, гаргах, дамжуулан 
өнгөрүүлэх ёс журмын ажиллагаанд шаардлагатай дагалдах баримт бичгийн цаасан, 
эсхүл цахим хуулбарыг хүлээн зөвшөөрдөг болохыг эрмэлзэнэ. 

 
2.2 Хэрэв аль нэг гишүүний засгийн газрын ямар нэг агентлаг тийм баримт 

бичигын эх хувийг нэгэнт эзэмшиж байгаа бол тухайн гишүүний өөр бусад аль нэг 
агентлаг уг эх хувийг эзэмшиж буй агентлагаас эх хувийн улсад ирүүлсэн цаасан, эсхүл 
цахим хуулбарыг, хэрэв зохих ёсны гэж үзвэл, хүлээн зөвшөөрнө. 
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2.3 Аль нэг гишүүн бараа оруулах нэг шаардлага болгож, экспортлогч гишүүний 
гаалийн байгууллагад гаргаж өгсөн экспортын мэдүүлгийн эх хувийг, эсхүл түүний 
хуулбарыг  шаардахгүй.11 
 
3. Олон улсын стандарт ашиглах 
 

3.1 Гишүүд, хэрэв энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр заагаагүй бол, бараа оруулах, 
гаргах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх ёс журмын ажиллагаа болон энэ чиглэлийн горим 
журмын үндэс болгож олон улсын холбогдох стандарт, эсхүл тэдгээрийн холбогдох 
хэсгийг ашиглавал зохино. 

 
3.2 Гишүүд холбогдох олон улсын байгууллагаас олон улсын стандарт 

боловсруулах, тогтмол хугацаанд хянан үзэх арга хэмжээнд өөрсдийн нөөц бололцооны 
хүрээнд оролцож байвал зохино. 

 
3.3 Хороо нь шаардлагатай бол, гишүүд олон улсын стандартыг хэрхэн 

хэрэгжүүлж байгаа тухай холбогдох мэдээлэл, мөн шилдэг туршлагаасаа хуваалцаж 
байх журам боловсруулна. Хороо нь бас олон улсын стандартын хувьд олон улсын 
холбогдох байгууллагуудад хийгдэж байгаа ажлын талаар хэлэлцэх зорилгоор 
тэдгээрийг урьж болно. Шаардлагатай бол Хороо нь гишүүдэд онцгой үнэ цэнэтэй байх 
тусгай стандарт тодруулан гаргаж ирж болно. 
 
 4. Нэг цонхны систем 
 

4.1 Гишүүд худалдаа эрхлэгч нар бараа оруулах, гаргах, эсхүл дамжуулан 
өнгөрүүлэхэд шаардлагатай баримт бичиг болон/эсхүл мэдээллийг холбогдох 
байгууллагад буюу агентлагт хилээр орох нэг цэгээр дамжуулан хүргэх боломж 
бүрдүүлж, нэг цонхны систем нэвтрүүлэхийг эрмэлзэнэ. Уг баримт бичиг болон/эсхүл 
мэдээллийг холбогдох байгууллага буюу агентлаг шалгаж дуусмагц шалгалтын үр дүнг 
нэг цонхны системээр дамжуулан хүсэлт гаргагч тухайн этгээдэд цаг алдалгүй мэдэгдсэн 
байна. 
 

4.2 Баримт бичиг болон/эсхүл мэдээллийг нэг цонхны системээр дамжуулан 
нэгэнт хүлээн авсан тохиолдолд холбогдох байгууллага буюу агентлаг яаралтай 
тохиолдол биш бөгөөд нийтэд зарлан мэдэгдсэн онцгой тохиолдол биш бол яг тийм 
баримт бичиг болон/эсхүл мэдээлэл дахин гаргаж өгөх хүсэлт тавихгүй. 

 
4.3 Гишүүд нэг цонхны систем нь хэрхэн ажиллаж байгаа талаар Хороонд 

дэлгэрэнгүй мэдээ ирүүлнэ. 
 
4.4 Гишүүд нэг цонхны системээ дэмжин ажиллуулах зорилгоор мэдээллийн 

технологийг боломжийнхоо хэрээр, мөн аль болох хэмжээнд ашиглана. 
 
5. Ачилтын өмнөх шалгалт  
 

5.1 Гишүүд нь тарифын ангилал болон гаалийн үнэлгээтэй холбогдуулан 
ачилтын өмнөх шалгалт хийлгэхийг шаардахгүй. 

 

                                                           
11 Энэ заалт нь аливаа нэг гишүүн хяналтанд байгаа буюу тусгай зохицуулалттай барааг оруулах 
нэг шаардлага болгож, гэрчилгээ, зөвшөөрөл буюу лиценз зэрэг бичиг баримт шаардахад саад 
болохгүй. 
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5.2. Гишүүд, 5.1 дэх хэсэгт үл хамаарах бусад төрлийн ачилтын өмнөх шалгалт 
хийлгэх гишүүдийн эрхэнд халдахгүйгээр, тийм шалгалт хийлгэхтэй холбогдсон шинэ 
шаардлага нэвтрүүлэхгүй буюу мөрдөхгүй байвал зохино.12 
 
6. Гаалийн зуучлагч ашиглах 
 

6.1 Гишүүд нь одоогийн байдлаар гаалийн зуучлагч нарыг онцгой үүрэгтэй гэж 
үзэж буй зарим гишүүний бодлогын шинжтэй чухал асуудлуудад хохирол 
учруулалгүйгээр, энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн заавал гаалийн 
зуучлагч ашиглах журам нэвтрүүлэхгүй. 

 
6.2 Гишүүн бүр гаалийн зуучлагч ашиглах талаар ямар арга хэмжээ авсан 

тухайгаа Хороонд мэдэгдэж, мөн хэвлэн нийтэлнэ. Дараа нь тэдгээр арга хэмжээнд 
аливаа өөрчлөлт оруулсан бол тэр талаар мэдэгдэж, нэн даруй хэвлэн нийтэлнэ. 

 
6.3 Гаалийн зуучлагчийн эрх олгох асуудлын хувьд гишүүд ил тод бөгөөд бодит 

байдалд нийцсэн дүрэм мөрдөнө. 
 
7. Хилийн хяналтын нийтлэг журам ба баримт бичиг бүрдүүлэлтийн нэгдсэн 
шаардлага 
 

7.1 Гишүүн бүр өөрсдийн нутаг дэвсгэрт бараа олгох болон бүрдүүлэлт хийх 
зорилгоор, 7.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан хилийн хяналтын нийтлэг журам мөрдөж, 
баримт бичиг бүрдүүлэлтийн нэгдсэн шаардлага тавина. 

 
7.2 Энэ зүйл нь аливаа нэг гишүүн дараах арга хэмжээ авахад саад болохгүй. 

Үүнд: 
 

(a) барааны шинж байдал, нэр төрөл, эсхүл түүнийг тээвэрлэсэн тээврийн 
хэрэгслийн төрлийг үндэслэн өөрийн дүрэм журам, баримт бичиг 
бүрдүүлэлтийн шаардлагыг ялгаатай байлгах; 

 
(b) эрсдэлийн удирдлагад суурилан барааны дүрэм журам, баримт бүрдүүлэлтийн 

шаардлагыг ялгаатай байлгах; 
 
(c) импортын гаалийн, эсхүл бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөх 

зорилгоор өөрийн дүрэм журам, баримт бичиг бүрдүүлэлтийн шаардлагыг 
ялгаатай байлгах; 

 
(d) цахим бүртгэл хөтлөх буюу цахимаар бүрдүүлэлт хийх; эсхүл 
 
(e) Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрт 

нийцсэн арга хэлбэрээр өөрийн дүрэм журам, баримт бичиг бүрдүүлэлтийн 
шаардлагыг ялгаатай байлгах. 

 
8. Барааг оруулахаас татгалзах 
 

8.1 Импортоор оруулах барааг амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн тогтсон журам 
зөрчсөн, эсхүл техникийн шаардлага хангаагүйн улмаас аль нэг гишүүний эрх бүхий 
байгууллага оруулахаас татгалзсан бол тухайн гишүүн тийнхүү оруулахаас татгалзсан 
барааг холбогдох импортлогч холбогдох экспортлогч руу, эсхүл уг экспортлогчийн зааж 
өгсөн өөр этгээд рүү буцаан ачуулахыг, эсхүл тийнхүү буцаахыг өөрийн хууль тогтоомж 
болон дүрэм журмыг баримтлан тэдгээрт заасны дагуу зөвшөөрнө. 

                                                           
12 Энэ заалт нь Ачилтын өмнөх шалгалтын тухай хэлэлцээрт заасан ачилтын өмнөх шалгалтад 
хамаарах бөгөөд амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн зорилгоор ачилтын өмнөх шалгалт хийхэд саад 
болохгүй. 
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8.2  Хэрэв 8.1 дэх хэсэгт заасны дагуу сонголт хийх эрхийг олгосон бөгөөд тухайн 

импортлогч боломжит хугацааны дотор тийнхүү сонголт хийх эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол 
холбогдох эрх бүхий байгууллага хууль, дүрэм зөрчсөн уг барааг шийдвэрлэх өөр арга 
хэмжээ авч болно. 
 
9. Барааг түр хугацаагаар оруулах, дотоодод болон гадаадад боловсруулах 
 

9.1 Барааг түр хугацаагаар оруулах 
 

Гишүүн бүр хэрэв барааг тэдгээрийн гаалийн нутаг дэвсгэрт тусгай зориулалтаар 
оруулж, тодорхой хугацааны дараа буцаан гаргах гэж байгаа бөгөөд тэдгээрийг 
ашигласнаар хэвийн элэгдэл, хорогдлоос өөр ямар нэгэн өөрчлөлт орохооргүй бол уг 
барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн 
чөлөөлж өөрсдийн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахыг өөрсдийн хууль тогтоомж, дүрэм 
журамд заасны дагуу зөвшөөрнө. 
 

9.2 Барааг дотоодод болон гадаадад боловсруулах 
 

(a) Гишүүн бүр барааг дотоодод болон гадаадад боловсруулахыг өөрсдийн хууль 
тогтоомж, дүрэм журамд заасны дагуу зөвшөөрнө. Гадаадад  боловсруулахыг 
зөвшөөрсөн барааг тухайн гишүүний хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
импортын гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж 
буцаан оруулж болно. 

 
(b) Энэ зүйлийн зорилгоор, “дотоодод боловсруулах” гэж тодорхой барааг 

үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт оруулж, дараа нь экспортлох 
үндсэн дээр импортын гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн, 
эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж, эсхүл гаалийн татвараа буцаан авах эрхтэйгээр аль 
нэг гишүүний гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн горимыг хэлнэ. 

 
(c) Энэ зүйлийн зорилгоор, “гадаадад  боловсруулах” гэж аль нэг гишүүний 

гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг гадаадад үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, эсхүл засварт оруулахаар түр хугацаагаар гаргаж, дараа нь 
буцаан оруулах гаалийн горимыг хэлнэ. 

 
11 дүгээр зүйл 

 
 ДАМЖИН  ӨНГӨРӨХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ 

 
1. Дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнтэй холбогдуулан аль нэг гишүүнээс тогтоосон 

аливаа дүрэм журам буюу ёс журмын ажиллагааг: 
 

(a) хэрэв тэдгээрийг батлан гаргах болсон нөхцөл байдал, эсхүл зорилтууд үгүй 
болсон, эсхүл уг нөхцөл байдал буюу зорилтууд өөрчлөгдсөн нь худалдааны 
хязгаарлалтын үндэслэл бүхий арай зөөлөн арга хэлбэрээр ажиллах боломж 
олгож байгаа бол үргэлжлүүлэн дагаж мөрдөхгүй;  

 
(b) дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнийг далдуур хязгаарлах хэлбэрээр хэрэгжүүлж 

болохгүй. 
 

2. Дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнд дамжуулан өнгөрүүлэхэд ногдуулдаг аливаа 
төлбөр, хураамж хураан авах болзол нөхцөл тавихгүй. Үүнд тээврийн үйлчилгээний хөлс, 
эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэхэд гардаг захиргааны зардал буюу үзүүлсэн үйлчилгээний 
зардалд тохирсон хөлс хамаарахгүй. 
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3. Гишүүд дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнд сайн дураараа элдэв хориг саад тавих, 
эсхүл түүнтэй адилтгах өөр бусад аливаа нэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх арга саам 
хайхгүй, тийм зүйлс хийхгүй, эсхүл тийм зүйлсийг дэмжин үргэлжлүүлэхгүй. Энэ нь 
тээврийн асуудлыг зохицуулсан өнөөгийн болон ирээдүйн үндэсний дүрэм журам, хоёр 
талт, эсхүл олон талт хэлэлцээрт хохирол учруулахгүйгээр ДХБ-ын дүрэмд нийцсэн 
байгаа. 
 

4. Гишүүн бүр өөр нэг гишүүний нутаг дэвсгэрээр дамжуулан тээвэрлэх бараа 
бүтээгдэхүүнд хэрэв тийм бараа бүтээгдэхүүнийг анх ачуулсан газраас хүлээн авах газар 
хүртэл тэрхүү өөр нэг гишүүний нутаг дэвсгэрээр дамжуулалгүйгээр тээвэрлэсэн 
тохиолдолд үзүүлэх байснаас дутуугүй тааламжтай үйлчилгээ үзүүлнэ. 

 
5. Гишүүд, хэрэв болохоор бол, дамжин  өнгөрөх хөдөлгөөнд зориулан биет 

байдлаараа тусгаарлагдсан дэд бүтэц (тусгай эгнээ, тусгай зогсоол, байр талбай зэрэг 
болон тэдгээртэй адилтгах өөр бусад байгууламжууд) бий болговол зохино. 

 
6. Дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнтэй холбогдсон ёс журмын ажиллагаа, баримт бичиг 

бүрдүүлэлтийн шаардлага, мөн гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлдэг хяналтууд нь 
дараах арга хэмжээг авахад шаардагдахаас илүү хүндрэл учруулахааргүй байна: 
 

(a) холбогдох барааг ялган таних, мөн 
 
(b) дамжуулан  өнгөрүүлэх горимын шаардлагыг хангуулах. 

 
7. Барааг дамжуулан өнгөрүүлэх горимд нэгэнт байршуулсан бөгөөд аль нэг 

гишүүний нутаг дэвсгэр дэх эхлэл цэгээс илгээхийг зөвшөөрсөн бол түүнийг дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагаа тухайн гишүүний нутаг дэвсгэр дэх хүрэх цэгт дуусгавар болох 
хүртэл уг бараанд гаалийн аливаа төлбөр ногдуулахгүй бөгөөд шаардлагагүй бол 
түүнийг саатуулах, эсхүл хязгаарлах арга хэмжээ авахгүй. 

 
8. Гишүүд дамжин өнгөрөх барааны хувьд Худалдаан дахь техникийн саад 

тотгорын тухай хэлэлцээрт заасан утгаар техникийн шаардлагын болон тохирлын 
үнэлгээний журам мөрдөхгүй. 

 
9. Гишүүд дамжуулан өнгөрүүлэх баримт бичиг болон мэдээллийг бараа ирэхээс 

өмнө урьдчилан бүртгүүлж, урьдчилан бүрдүүлэхийг зөвшөөрөх бөгөөд тийм журам 
тогтооно. 

 
10. Дамжин өнгөрөх хөдөлгөөн аль нэг гишүүний нутаг дэвсгэрээс гарах гаалийн 

газарт нэгэнт хүрсэн дамжуулан өнгөрүүлэх шаардлага хангагдсан бол уг гаалийн газар 
дамжуулан өнгөрүүлэх уг ажиллагааг нэн даруй дуусгавар болгоно. 

 
11. Хэрэв аль нэг гишүүн дамжин өнгөрөх хөдөлгөөний хувьд батлан даалт, 

барьцаа, эсхүл өөр бусад зохих мөнгөн буюу мөнгөн бус 13  хэрэгслийн хэлбэрээр 
баталгаа шаардсан бол тийм баталгаа нь тухайн дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй 
шаардлагууд хангагдсан байх явдлаар хязгаарлагдана. 

 
12. Хэрэв холбогдох гишүүн өөрийн тавьсан дамжуулан өнгөрүүлэх 

шаардлагуудыг нэгэнт хангагдсан гэж үзсэн бол  холбогдох баталгаа саадгүй 
цуцлагдана. 

 

                                                           
13 Энэ заалт нь аливаа нэг гишүүн холбогдох тээврийн хэрэгслийг дамжин өнгөрөх хөдөлгөөний 
баталгаа болгон ашиглаж болохоор өнөөдөр мөрдөж буй журмаа үргэлжлүүлэн мөрдөхөд саад 
болохгүй. 
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13. Гишүүн бүр нэг операторын хэд хэдэн хэлцлийг хамарсан иж бүрэн баталгаа 
гаргах, эсхүл баталгааг цуцлалгүйгээр дараагийн ачилтад хамааруулан шинэчлэхийг 
өөрийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцсэн хэлбэрээр зөвшөөрнө. 

 
14. Гишүүн бүр нэг хэлцлийг хамарсан болон, зүйтэй гэж үзвэл, хэд хэдэн 

хэлцлийг хамарсан баталгаа тогтооход ашигласан холбогдох мэдээллийг нийтийн 
хүртээл болгоно. 

 
15. Гишүүн бүр зөвхөн өндөр эрсдэлтэй тохиолдолд, эсхүл баталгаа ашиглах 

замаар гаалийн хууль тогтоомж, дүрэм журам сахиулах боломжгүй бол дамжин өнгөрөх 
хөдөлгөөнд гаалийн дагалдан хүргэгч буюу гаалийн харгалзагч ашиглахыг шаардаж 
болно. Гаалийн дагалдан хүргэгч буюу гаалийн харгалзагчийн хувьд мөрдөх нийтлэг 
журмыг 1 дүгээр зүйлийн дагуу хэвлэн нийтэлнэ. 

 
16. Гишүүд дамжин өнгөрөх эрх чөлөөг боловсронгуй болгох зорилгоор өөр 

хоулсадоо хамтран ажиллаж, мөн үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулахыг эрмэлзэнэ. 
Ийнхүү хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулахад дараах асуудлаар 
ойлголцох явдал хамаарах бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүй: 
 

(a) төлбөр, хураамж; 
 
(b) ёс журмын ажиллагаа болон хууль ёсны шаардлагууд; мөн 
 
(c) дамжуулан  өнгөрүүлэх  горимын практик ажиллагаа. 

 
17. Гишүүн бүр дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны дагуу хөдөлж буй бараатай 

холбогдуулан бусад гишүүнээс тавьсан бүх асуулт лавлагаа, санал хүсэлтийг хүргүүлж 
болох, дамжуулан өнгөрүүлэх асуудал хариуцсан үндэсний зохицуулагч томилон 
ажиллуулахыг эрмэлзэнэ. 

 
12 дугаар зүйл 

 
ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

 
1. Хамтын ажиллагаа болон хууль дүрэм сахиулах арга хэмжээ 

 
1.1 Гишүүд импортлогч нарт зохих тохиолдолд торгууль шийтгэлгүйгээр 

алдаагаа өөрсдөө засах боломж олгох үүднээс хууль дүрмийг сайн дураараа сахих 
явдлыг хөхиүлэн дэмжиж, худалдаа эрхлэгч нар хууль дүрэм сахих үүрэг хариуцлагаа 
ухамсарлах, мөн хууль дүрэм сахидаггүй худалдаа эрхлэгч нарын хувьд илүү хатуу арга 
хэмжээ санаачлан хэрэгжүүлэх зорилгоор хууль дүрмийг албадан сахиулах арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал болохыг зөвшөөрч байна.14 

 
1.2 Гишүүд гаалийн хууль дүрэм сахиж буй шилдэг туршлагын талаар өөр 

хоорондоо, түүний дотор Хороогоор дамжуулан харилцан мэдээлэл солилцож байвал 
зохино. Гишүүд хууль дүрэм сахих арга хэмжээ зохион байгуулах болон түүний үр дүнг 
дээшлүүлэх зорилгоор техникийн зааварчилгаа өгөх буюу техникийн туслалцаа үзүүлэх, 
мөн чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллавал зохино. 

 
2. Мэдээлэл солилцох 

 
2.1 Гишүүд нь хүсэлтийг үндэслэн мөн энэ зүйлийн заалтыг баримтлан, импорт, 

экспортын аливаа нэг мэдүүлэг үнэн, зөв гэдэгт эргэлзэх зохих үндэслэл байгаа 

                                                           
14 Ийм төрлийн арга хэмжээ нь хууль дүрэм үл сахих явдлын давтамжийг багасгах, ингэснээр 
хууль сахиулах зорилгоор мэдээлэл солилцох хэрэгцээ шаардлагыг бууруулах туйлын ганц 
зорилготой болно. 
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тодорхой тохиолдолд уг мэдүүлгийг шалгах зорилгоор 6.1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (b) 
болон/эсхүл (c)-д заасан мэдээллийг солилцоно. 

 
2.2 Гишүүн бүр энэ мэдээллийг солилцох өөрсдийн холбоо баригчийн 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хороонд хүргүүлнэ. 
 

3. Үнэн мөнийг шалгах 
 

Аливаа нэг гишүүн зөвхөн импортын, эсхүл экспортын ямар нэг мэдүүлгийн үнэн 
мөнийг зохих ёсоор шалгасны дараа, мөн өөрт байгаа холбогдох баримт бичигыг 
шалгасны дараа л мэдээлэл хүссэн ямар нэг хүсэлт гаргана. 
 
4. Хүсэлт гаргах 
 

4.1 Хүсэлт гаргасан гишүүн хүсэлт хүлээн авсан гишүүнд ДХБ-ын албан ёсны 
харилцан зөвшөөрсөн аль нэг хэлээр, цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр бичгээр хүсэлт 
тавих бөгөөд түүнд дараах зүйлс багтсан байна: 
 

(a) холбогдох асуудал, түүний дотор хэрэв зүйтэй гэж үзсэн бөгөөд бэлэн байгаа 
бол тухайн импортын мэдүүлэгтэй харгалзах экспортын мэдүүлгийн дугаар; 

 
(b) хүсэлт гаргасан гишүүн тухайн мэдээлэл, баримт бичигыг хүссэн зорилго, 

хэрэв уг хүсэлтэд хамаарах холбогдох этгээдийн нэр болон холбоо барих 
мэдээлэл тодорхой бол тэдгээрийн хамт; 

 
(c) хэрэв хүсэлт хүлээн авсан гишүүн хэрэгтэй гэж үзсэн бол зохих тохиолдолд 

үнэн мөнийг шалгасан болохыг нотлох баримт;15 
 
(d) гаргаж өгөхийг хүссэн тодорхой мэдээлэл, эсхүл баримт бичиг; 
 
(e) хүсэлт гаргасан байгууллагын нэр, хаяг; 
 
(f) нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл болон хувь хүний талаар мэдээ баримт 

цуглуулах, хамгаалах, ашиглах, задруулах, хадгалах, мөн захиран зарцуулах 
асуудлыг зохицуулсан, хүсэлт гаргасан гишүүний дотоодын хууль тогтоомж, 
эрх зүйн системийн холбогдох заалтын эшлэл. 

 
4.2 Хэрэв хүсэлт гаргасан гишүүн 4.1 дэх хэсгийн аль нэг заалтыг хэрэгжүүлж 

чадахгүй бол энэ тухайгаа уг хүсэлтэд тодорхой дурдана. 
 
5. Мэдээлэл, баримт бичгийг хамгаалах болон нууцлах 

 
5.1 Хүсэлт гаргасан гишүүн 5.2 дахь хэсгийг баримтлан: 

 
(a) хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс гаргаж өгсөн бүх мэдээлэл, баримт бичигыг 

хатуу чанга нууцлана, мөн тэдгээрийг ядаж хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс 6.1 
дэх хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (c)-д заасны дагуу тодорхойлж, түүний 
дотоодын хууль тогтоомж, эрх зүйн тогтолцоонд заасан түвшинтэй адил 
түвшинд хамгаалж, нууцлана. 

 
(b) мэдээлэл, баримт бичигыг зөвхөн тухайн асуудлыг хариуцаж буй гаалийн 

байгууллагад гаргах бөгөөд уг мэдээлэл, баримт бичигыг хүсэлт хүлээн авсан 

                                                           
15 Үүнд 3 дахь хэсэгт заасны дагуу үнэн мөнийг шалгасан тухай холбогдох мэдээллийг хамруулж 
болно. Ийм мэдээллийн хувьд тийм шалгалт хийсэн гишүүнээс тогтоосон мэдээлэл, бичиг баримт 
хамгаалах болон нууцлах түвшинг баримтлан ажиллана. 
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Гишүүн бичгээр өөрөөр зөвшөөрөөгүй бол зөвхөн холбогдох хүсэлтэд заасан 
зорилгоор ашиглана. 

 
5.2 Хүсэлт гаргасан гишүүн өөрийн хууль тогтоомж, эрх зүйн системийн дагуу 5.1 

дэх хэсгийн аль нэг заалтыг хэрэгжүүлэх боломжгүй байж болно. Хэрэв тийм бол хүсэлт 
гаргасан гишүүн энэ тухайгаа холбогдох хүсэлтэд тодорхой дурдана. 

 
5.3 Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн 4 дэх хэсгийн дагуу хүлээн авсан аливаа хүсэлт, 

мөн үнэн мөнийг шалгасан мэдээллийг ядаж хүсэлт хүлээн авсан гишүүн өөрийн ижил 
төрлийн мэдээллийг хамгаалж, нууцалдаг түвшинтэй адил түвшинд хамгаалж, нууцлана. 
 
6. Мэдээлэл гаргаж өгөх 
 

6.1 Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн энэ зүйлийг баримтлан нэн даруй: 
 

(a) цаасан, эсхүл цахим хэлбэрээр бичгээр хариу өгнө; 
 
(b) тодорхой нэг мэдээллийг экспортын, эсхүл импортын тухайн мэдүүлэгт буюу 

холбогдох мэдүүлэгт яаж тусгагдсан байдлаар нь, хүсэлт гаргасан Гишүүн 
түүнийг ямар түвшинд хамгаалж, нууцалбал зохих тайлбарын хамт гаргаж өгнө; 

 
(c) хэрэв тийнхүү хүссэн бол, тодорхой нэг мэдээллийг импортын, эсхүл экспортын 

холбогдох мэдүүлэгт хавсаргасан дараах баримт бчигүүдад, эсхүл холбогдох 
баримт бчигүүдад яаж тусгагдсан байдлаар нь, өөрт байгаа хэмжээнд, 
тэдгээрийг цаасан, эсхүл цахим ямар хэлбэрээр гаргаж өгсөн тэр хэлбэрээр нь, 
хүсэлт гаргасан гишүүн тэдгээрийг ямар түвшинд хамгаалж, нууцалбал зохих 
тайлбарын хамт гаргаж өгнө: худалдааны нэхэмжлэх, баглаа боодлын 
жагсаалт, гарал үүслийн гэрчилгээ болон тээврийн баримт; 

 
(d) гаргаж өгсөн баримт бичиг нь жинхэнэ хуулбар мөн болохыг баталгаажуулсан 

байна; 
 
(e) тухайн мэдээллийг, эсхүл тухайн хүсэлтийн хариуг холбогдох хүсэлтийг 

гаргасан өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор гаргаж өгөх буюу хүргүүлнэ. 
 

6.2 Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн өөрийн дотоодын хууль тогтоомж, эрх зүйн 
системийн шаардлагын дагуу, тодорхой нэг мэдээллийг эрүүгийн гэмт хэрэг мөрдөн 
шалгах ажиллагаа, шүүхийн шүүн таслах ажиллагаа, эсхүл гаалийн бус журмаар шүүн 
таслах ажиллагаанд хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс бичгээр тусгайлан олгосон 
зөвшөөрөлгүйгээр нотлох баримт болгон ашиглахгүй байх баталгааг тийнхүү мэдээлэл 
гаргаж өгөхөөс өмнө шаардаж болно. Хэрэв хүсэлт гаргасан гишүүн энэ шаардлагыг 
ханган биелүүлэх боломжгүй бол энэ тухайгаа хүсэлт хүлээн авсан гишүүнд тодорхой 
зааж дурдах хэрэгтэй. 
 
7. Хүсэлт биелүүлэхийг хойшлуулах, эсхүл биелүүлэхээс татгалзах 
 

7.1 Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн мэдээлэл хүссэн ямар нэгэн хүсэлт 
биелүүлэхийг дараах тохиолдолд хэсэгчилэн, эсхүл бүхэлд нь хойшлуулж, эсхүл тийнхүү 
биелүүлэхээс татгалзаж болох бөгөөд тийнхүү хойшлуулах, эсхүл татгалзах болсон 
шалтгаанаа хүсэлт гаргасан гишүүнд мэдэгдэнэ: 
 

(a) тэр нь хүсэлт хүлээн авсан гишүүний дотоодын хууль тогтоомж, эрх зүйн 
тогтолцоонд тусгагдсан нийтийн эрх ашигт харш байх; 

 
(b) хүсэлт хүлээн авсан гишүүний дотоодын хууль тогтоомж, эрх зүйн тогтолцоонд 

зааснаар уг мэдээллийг гаргаж өгөх боломжгүй байх. Энэ тохиолдолд тухайн 
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гишүүн холбогдох, тодорхой заалтын хуулбарыг хүсэлт гаргасан гишүүнд 
хүргүүлнэ; 

 
(c) уг мэдээллийг гаргаж өгөх нь хууль сахиулах ажиллагаанд, эсхүл нөгөө талаар 

захиргааны, эсхүл шүүхийн жумаар тухайн үед явагдаж буй шинэчилсэн 
байцаалт, мөрдөлт, шүүн таслах ажиллагаанд саад болохоор бол; 

 
(d) нууцын зэрэглэлтэй мэдээлэл болон хувь хүний талаар мэдээ баримт 

цуглуулах, хамгаалах, ашиглах, задруулах, хадгалах, мөн захиран зарцуулах 
асуудлыг зохицуулсан тухайн гишүүний дотоодын хууль тогтоомж, эсхүл эрх 
зүйн тогтолцоонд зааснаар холбогдох импортлогчоос, эсхүл экспортлогчоос 
зөвшөөрөл авах шаардлагатай бөгөөд тийм зөвшөөрөл өгөөгүй байх; 

 
(e) мэдээлэл хүссэн хүсэлтийг хүсэлт хүлээн авсан гишүүний баримт бичиг 

хадгалах хууль ёсны хугацаа дуусгавар болсны дараа хүлээн авсан байх. 
 

7.2 4.2 дахь, 5.2 дахь, эсхүл 6.2 дахь хэсэгт заасан тохиолдолд тийм хүсэлтийг 
хэрхэн биелүүлэх асуудлыг хүсэлт хүлээн авсан гишүүн үзэмжээрээ шийднэ. 
 
8. Харилцан адил байх  
 

Хэрэв хүсэлт гаргасан гишүүн хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс тийм адилхан 
хүсэлт тавихад түүнийг биелүүлэх боломжгүй гэж үзэж байвал, эсхүл энэ зүйлийг 
хараахан хэрэгжүүлээгүй бол энэ тухайгаа холбогдох хүсэлтдээ дурдана. Тийм хүсэлтийг 
хэрхэн биелүүлэх асуудлыг хүсэлт хүлээн авсан гишүүн үзэмжээрээ шийдвэрлэнэ. 
 
9. Захиргааны зардал 
 

9.1 Хүсэлт гаргасан гишүүн мэдээлэл хүссэн хүсэлтийг хангахтай холбогдуулан 
хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс зарцуулах хөрөнгө мөнгө, зардлын тооцоог анхаарч үзнэ. 
Хүсэлт гаргасан гишүүн өөрийн хүсэлтийн цаадах төсвийн ашиг сонирхол болон 
холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөхөд хүсэлт хүлээн авсан гишүүнээс тавих хүчин 
чармайлт хоулсадын харьцааг тооцож үзнэ. 

 
9.2 Хэрэв хүсэлт хүлээн авсан гишүүн хүсэлт гаргасан нэг буюу хэд хэдэн 

гишүүнээс хэтэрхий олон хүсэлт хүлээн авсан, эсхүл хэтэрхий өргөн цар хүрээтэй 
мэдээлэл хүссэн хүсэлт хүлээн авсан бөгөөд тэдгээр хүсэлтийг ердийн хугацаанд хангах 
боломжгүй тохиолдолд өөрийн нөөц бололцоог харгалзан бодит хязгаар тогтоох талаар 
тохиролцох зорилгоор тэдгээр хүсэлтээ эрэмбэ дараалалтай болгохыг тийм хүсэлт 
гаргасан нэг буюу хэд хэдэн гишүүнээс хүсч болно. Хэрэв тийнхүү харилцан тохиролцох 
арга зам байхгүй бол хүсэлт хүлээн авсан гишүүн тэдгээр хүсэлтийг биелүүлэх асуудлыг 
өөрийн гаргасан эрэмбэ дараалыг үндэслэн үзэмжээрээ шийднэ.  
 
10. Эрхийн хязгаарлалт 
 

Хүсэлт хүлээн авсан аль нэг гишүүнээс дараах зүйлийг шаардахгүй:  
 

(a) түүний импортын, эсхүл экспортын мэдүүлэг буюу горим журмын хэлбэр 
загварыг өөрчлөх; 

 
(b) 6.1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (c)-д заасан импортын, эсхүл экспортын мэдүүлэгт 

хавсаргасан баримт бичигаас өөр бусад баримт бичиг нэхэх; 
 
(c) холбогдох мэдээллийг олж авах зорилгоор тайлбар тодруулга авах; 
 
(d) тийм мэдээлэл хадгалах хугацааг өөрчлөх; 
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(e) баримт бичигыг нэгэнт цахимаар гаргаж өгсөн байхад цаасаар нэхэх; 
 
(f) холбогдох мэдээллийг орчуулах; 
 
(g) холбогдох мэдээлэл үнэн зөв болохыг шалгаж тогтоох; эсхүл 
 
(h) төрийн өмчийн, эсхүл хувийн хэвшлийн зарим үйлдвэрийн газрын хууль ёсны 

худалдааны эрх ашигт хохирол учруулахаар мэдээлэл гаргаж өгөх. 
 
11. Мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах буюу задруулах 
 

11.1 Энэ зүйлийн дагуу солилцсон мэдээллийг ашиглах буюу задруулах болзол 
нөхцөлийг аливаа байдлаар зөрчсөн тохиолдолд уг мэдээллийг хүлээн авсан хүсэлт 
гаргасан гишүүн тийнхүү зөвшөөрөлгүй ашигласан буюу задруулсан талаар дэлгэрэнгүй 
тайлбар бэлдэж, тухайн мэдээллийг гаргаж өгсөн хүсэлт хүлээн авсан гишүүнд нэн даруй 
хүргүүлэх бөгөөд: 
  

(a) уг зөрчлийг арилгах талаар шаардлагатай арга хэмжээ авна; 
 

(b) хойшид тийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай 
арга хэмжээ авна; мөн 

 
(c) дэд хэсэг (a) болон (b)-гийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар 

хүсэлт хүлээн авсан холбогдох гишүүнд мэдэгдэнэ.   
 

11.2 Хүсэлт хүлээн авсан гишүүн хүсэлт гаргасан гишүүний өмнө энэ зүйлийн 
дагуу хүлээсэн үүргээ 11.1 дэх хэсэгт заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хүртэл 
хугацаагаар түдгэлзүүлж болно. 
 
12. Хоёр талт болон бүс нутгийн хэлэлцээрүүд 
 

12.1 Энэ зүйл нь аливаа нэг гишүүн гаалийн холбогдолтой мэдээлэл болон 
өгөгдөл хуваалцан ашиглах буюу солилцох тухай, түүний дотор тэдгээрийг аюулгүй, 
түргэн шуурхай байдлаар, тухайлбал цахимжуулсан байдлаар, эсхүл ачаа ирэхээс өмнө 
урьдчилсан байдлаар хуваалцан ашиглах буюу солилцох тухай хоёр талт, 
хязгаарлагдмал талт, эсхүл бүс нутгийн хэлэлцээрт нэгдэн орох, эсхүл одоо нэгдэн 
орсон байгаагаа дэмжин ажиллахад саад болохгүй. 
 

12.2 Энэ зүйлийг тийм хоёр талт, хязгаарлагдмал талт, эсхүл бүс нутгийн 
хэлэлцээрийн дагуу аливаа нэг гишүүний эдлэх эрх, хүлээх үүргийг өөрчилж байгаа, 
эсхүл тийм эрх, үүрэгт нь нөлөөлж байгаа, эсхүл тийм өөр бусад хэлэлцээрийн дагуу 
гаалийн холбогдолтой мэдээлэл болон өгөгдөл солилцож байгаа явдлыг удирдан 
зохицуулж байгаа мэтээр тайлбарлаж болохгүй. 

 
II ХЭСЭГ 

 
ХӨГЖИЖ БУЙ ГИШҮҮН УЛСУУД БОЛОН НЭН БУУРАЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ГИШҮҮН 

УЛСУУДАД ЗОРИУЛСАН ТУСГАЙ БОЛОН ЯЛГАВАРТАЙ НӨХЦӨЛ БҮХИЙ 
ЗААЛТУУД 

 
13 дугаар зүйл 

 
ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ 

 
1. Энэхүү хэлэлцээрийн 1-ээс 12 дугаар зүйлийн заалтуудыг хөгжиж буй болон 

нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд 2004 оны долдугаар сард батлагдсан Ерөнхий 
хэлэлцээрийн хавсралт D (WT/L/579) болон Хонг Конгийн Сайд нарын тунхаглалын 33 
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дахь хэсэг болон хавсралт E (WT/MIN(05)/DEC)-гээр тохиролцсон аргачлалуудыг 
үндэслэн боловсруулсан энэ хэсгийн дагуу хэрэгжүүлнэ. 

 
2. Чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийг 16  хөгжиж буй болон буурай 

хөгжилтэй гишүүн улсууд энэхүү хэлэлцээрийн холбогдох заалтуудыг тэдгээрийн утга 
агуулга, хамрах хүрээний дагуу хэрэгжүүлэхэд тус дэм болох зорилгоор үзүүлнэ. Энэхүү 
хэлэлцээрийн холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэх цар хүрээ, цаг хугацаа нь хөгжиж буй 
болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын тэдгээрийг хэрэгжүүлэх чадавхиас 
хамаарна. Хэрэв хөгжиж буй, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад 
шаардлагатай чадавхи дутагдсан хэвээр байгаа бол холбогдох заалтыг (заалтуудыг) 
хэрэгжүүлэх чадавхитай болох  хүртэл тэдгээрийг хэрэгжүүлэх шаардлага тавигдахгүй. 

 
3. Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд зөвхөн өөрсдийн хөгжлийн онцлог, 

санхүүгийн болон худалдааны хэрэгцээ шаардлага, эсхүл өөрсдийн захиргаа 
удирдлагын болон зохион байгуулалтын чадавхид тохирсон хэмжээнд үүрэг амлалт 
авна. 

 
4. Эдгээр зарчим нь II хэсгийн заалтуудаар дамжин хэрэгжинэ. 

 
14 дүгээр зүйл  

 
ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУДЫН АНГИЛАЛ 

 
1. Холбогдох заалтуудын дараах гурван ангилал байна: 

 
(a) А ангилалд, 15 дугаар зүйлийн зааснаар, хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, эсхүл 

нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 
болмогц, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд энэхүү 
хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор хэрэгжүүлэхээр 
тогтсон заалтууд багтана. 

 
(b) В ангилалд, 16 дугаар зүйлд зааснаар, хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, эсхүл 

нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 
болсны дараах шилжилтийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аль нэг өдөр 
хэрэгжүүлэхээр тогтсон заалтууд багтана. 

 
(c) С ангилалд, 16 дугаар зүйлд зааснаар, хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, эсхүл 

нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 
болсны дараах шилжилтийн хугацаа өнгөрснөөс хойш аль нэг өдөр 
хэрэгжүүлэхээр тогтсон бөгөөд чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг авах 
замаар тэдгээрийг хэрэгжүүлэх чадавхитай болох шаардлагатай заалтууд 
багтана. 

 
2. Хөгжиж буй гишүүн улс бүр, мөн нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс бүр 

холбогдох заалтуудыг тус бүрээр нь авч үзэж, А, В, С ангиллын алинд нь хамруулахаа 
өөрсдөө шийднэ. 

 
15 дугаар зүйл 

 
А АНГИЛЛЫН ЗААЛТУУДЫН ТАЛААР МЭДЭГДЭХ, МӨН ТЭДГЭЭРИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
 

                                                           
16  Энэхүү хэлэлцээрийн зорилгоор, “чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг” нь техникийн, 
санхүүгийн, эсхүл харилцан тохиролцсон өөр бусад аливаа нэг тусламж хэлбэртэй байж болно. 
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1. Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болмогц, хөгжиж буй гишүүн улс бүр 
өөрсдөө А ангиллын дагуу хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлнэ. Ингэснээр А ангиллын 
дагуу хүлээсэн үүрэг амлалт нь энэхүү хэлэлцээрийн салшгүй нэг хэсэг болно. 

 
2. Нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс А ангилалд хамруулсан заалтуудын 

талаар Хороонд энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор 
мэдэгдэж болно. Ингэснээр нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс бүрийн А ангиллын дагуу 
хүлээсэн үүрэг амлалт нь энэхүү хэлэлцээрийн салшгүй нэг хэсэг болно. 
 

16 дугаар зүйл 
 

B БОЛОН C АНГИЛЛЫН ЗААЛТУУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ЭЦЭСЛЭН ТОГТСОН 
ӨДРҮҮДИЙГ МЭДЭГДЭХ 

 
1. Хөгжиж буй аливаа нэг гишүүн улс А ангилалд хамруулаагүй заалтуудын 

хувьд, тухайн гишүүн тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацааг энэ зүйлд заасан процессын дагуу 
хойшлуулж болно. 
 
Хөгжиж буй гишүүн улсын В ангилалд хамруулсан заалтууд: 
 

(a) Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болмогц, хөгжиж буй гишүүн улс бүр В 
ангилалд хамруулсан заалтууд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээр тус бүрд нь 
төлөвлөсөн өдрүүдийн талаар Хороонд мэдэгдэнэ.17 

 
(b) Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор, хөгжиж буй 

гишүүн улс бүр В ангилалд хамруулсан заалтуудаа хэрэгжүүлэхээр тогтсон 
хугацаагаа Хороонд мэдэгдэнэ. Хэрэв хөгжиж буй аливаа нэг гишүүн улс энэхүү 
эцсийн хугацаа дуусгавар болохоос өмнө өөрийн эцэслэн тогтсон өдрүүдээ 
мэдэгдэхэд нэмэлт хугацаа шаардлагатай гэсэн итгэлтэй байвал тухайн 
гишүүн өөрийн эцэслэн тогтсон өдрүүдийг мэдэгдэх эцсийн хугацааг 
хангалттай хугацаагаар сунгаж өгөх хүсэлтийг Хороонд тавьж болно. 

 
Хөгжиж буй гишүүн улсын С ангилалд хамруулсан заалтууд:  

 
(c) Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болмогц, хөгжиж буй гишүүн улс бүр С 

ангилалд хамруулсан заалтууд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээр тус бүрд нь 
төлөвлөсөн өдрүүдийн талаар Хороонд мэдэгдэнэ. Ил тод байх зорилгоор, уг 
мэдэгдэлд тэдгээр заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн гишүүнд 
шаардлагатай байгаа чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийн талаарх 
мэдээлэл тусгагдсан байна. 

 
(d) Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор, хөгжиж буй 

гишүүн улсууд болон холбогдох хандивлагч гишүүд тухайн үед хэрэгжүүлж буй 
аливаа арга хэмжээ, 22 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу гаргаж өгсөн 
мэдэгдэл болон дээр дурьдсан дэд заалт (c)-гийн дагуу хүргүүлсэн мэдээллийг 
харгалзан үзэж, С ангиллын заалтуудыг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх 
зорилго бүхий чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэхэд 
шаардлагатай бөгөөд үргэлжлүүлэн, эсхүл шинээр хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний талаарх мэдээлийг Хороонд хүргүүлнэ.18 Холбогдох арга хэмжээнд 
оролцогч хөгжиж буй гишүүн улс тухайн арга хэмжээний талаар Хороонд нэн 

                                                           
17  Уг мэдэгдэлд бас түүнийг хүргүүлж буй гишүүнээс тусгах нь зүйтэй гэж үзсэн өөр бусад 
мэдээлэл тусгагдсан байж болно. Гишүүд тэдгээр заалтыг хэрэгжүүлэх асуудал хариуцсан 
дотоодын байгууллага буюу нэгжийн талаарх мэдээллийг хүргүүлж байвал зохино. 
18 Эдгээр арга хэмжээ нь 21 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг баримтлан, хоёр талын хүрээнд, 
эсхүл холбогдох олон улсын байгууллагаар дамжуулан харилцан тохиролцсон нөхцөлтэй байна. 
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даруй мэдээлнэ. Хороо нь бас хэрэгжүүлж буй, эсхүл хэрэгжүүлж дууссан арга 
хэмжээнийхээ талаар мэдээлэл өгөхийг гишүүн бус хандивлагч нараас хүснэ. 

 
(e) Дэд заалт (d)-д заасан мэдээллийг гаргаж өгсөн өдрөөс хойш 18 сарын дотор, 

хандивлагч гишүүд болон холбогдох хөгжиж буй гишүүн улсууд чадавхийг 
бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлж буй ажлын явцын талаар Хороонд 
мэдээлнэ. Хөгжиж буй гишүүн улс бүр, тийм мэдээллийн хамт, холбогдох 
заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр эцэслэн тогтсон өдрүүдийг жагсаан хүргүүлнэ. 

 
2. Нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс А ангилалд оруулаагүй заалтуудын 

хувьд, нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд тэдгээр заалтыг хэрэгжүүлэх хугацааг энэ 
зүйлд заасан процессын дагуу хойшлуулж болно. 
 
Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсын В ангилалд хамруулсан заалтууд: 
 

(a) Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор, нэн буурай 
хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс, нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад дээд 
зэргээр уян хатан хандаж байгааг харгалзан үзэж, С ангилалд хамруулсан 
заалтуудаа Хороонд мэдэгдэх бөгөөд мөн тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээр тус бүрд 
нь төлөвлөсөн өдрүүдийн талаар мэдэгдэж болно. 

 
(b) Дээрх дэд хэсэг (a)-д заасан мэдэгдэх хугацаа өнгөрснөөс хойш хоёр жилийн 

дотор, хөгжиж буй гишүүн улс бүр холбогдох заалтуудынхаа ангиллыг 
баталгаажуулахаар Хороонд мэдэгдэхийн зэрэгцээ бас тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
хугацааг мэдэгдэнэ. Хэрэв нэн буурай хөгжилтэй аливаа нэг гишүүн улс энэхүү 
эцсийн хугацаа дуусгавар болохоос өмнө өөрийн эцэслэн тогтсон өдрүүдээ 
мэдэгдэхэд нэмэлт хугацаа шаардлагатай гэсэн итгэлтэй байвал тухайн 
гишүүн өөрийн эцэслэн тогтсон өдрүүдийг мэдэгдэх эцсийн хугацааг 
хангалттай хугацаагаар сунгаж өгөх хүсэлтийг Хороонд тавьж болно. 

 
Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсын С ангилалд хамруулсан заалтууд:  

 
(c) Ил тод байх зорилгоор, мөн хандивлагч нартай хамтран авч хэрэгжүүлж буй 

арга хэмжээг хөнгөвчлөх үүднээс, энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос 
хойш нэг жилийн хугацаанд, нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс бүр, нэн буурай 
хөгжилтэй гишүүн улсуудад дээд зэргээр уян хатан хандаж байгааг харгалзан 
үзэж, С ангилалд хамруулсан заалтуудынхаа талаар Хороонд мэдэгдэнэ. 
 

(d) Дээрх дэд хэсэг (c)-д заасан эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш нэг жилийн 
хугацаанд, нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд тэдгээр заалтыг 
хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн гишүүнд шаардлагатай байгаа чадавхийг 
бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийн талаарх мэдээллийг хүргүүлнэ.19 

 
(e) Дээрх дэд хэсэг (d)-д заасны дагуу мэдээлэл хүргүүлсний дараа хоёр хилийн 

дотор, нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд болон холбогдох хандивлагч 
гишүүд дээр дурьдсан дэд заалт (d)-гийн дагуу хүргүүлсэн мэдээллийг 
харгалзан үзэж, С ангиллын заалтуудыг хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх 
зорилго бүхий чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэхэд 
шаардлагатай бөгөөд үргэлжлүүлэн, эсхүл шинээр хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний талаарх мэдээлийг Хороонд хүргүүлнэ.20 Холбогдох арга хэмжээнд 

                                                           
19  Уг мэдээлэлд бас гишүүд худалдааг хөнгөвчлөх асуудлаар хэрэгжүүлж буй үндэсний 
төлөвлөгөө буюу төсөл, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх асуудлыг хариуцсан дотоодын байгууллага буюу 
нэгж, мөн тухайн гишүүнд туслалцаа үзүүлэх тохиролцоонд хүрсэн байж болох хандивлагчдын 
талаарх мэдээллийг тусгаж болно. 
20 Эдгээр арга хэмжээ нь 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг баримтлан, хоёр талын хүрээнд, 
эсхүл холбогдох олон улсын байгууллагаар дамжуулан харилцан тохиролцсон нөхцөлтэй байна. 
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оролцогч нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс тухайн арга хэмжээний талаар 
Хороонд нэн даруй мэдээлнэ. Нэн буурай хөгжилтэй тухайн гишүүн, тийм 
мэдээллийн хамт, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх уг арга хэмжээнд хамаарах С 
ангиллын холбогдох үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн өдрүүдийг 
хүргүүлнэ. Хороо нь бас хэрэгжүүлж буй, эсхүл хэрэгжүүлж дууссан арга 
хэмжээнийхээ талаар мэдээлэл өгөхийг гишүүн бус хандивлагч нараас хүснэ. 

 
(f) Дэд заалт (е)-д заасан мэдээллийг гаргаж өгсөн өдрөөс хойш 18 сарын дотор, 

холбогдох хандивлагч гишүүд болон холбогдох нэн буурай хөгжилтэй гишүүн 
улсууд чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлж буй ажлын явцын 
талаар Хороонд мэдээлнэ. Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс бүр, тийм 
мэдээллийн хамт, холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр эцэслэн тогтсон 
өдрүүдийг жагсаан Хороонд хүргүүлнэ. 

 
3. Хандивлагч нарын зүгээс үзүүлэх тусламж дэмжлэг хангалтгүй байгаа, эсхүл 

чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх ажлын явц ахицгүй байгаа гэсэн 
шалтгааны улмаас холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэх хугацааг эцэслэн тогтож, 1 болон 
2 дахь хэсэгт заасан эцсийн хугацаанд багтаан хүргүүлэхэд хүндрэлтэй байгаа хөгжиж 
буй гишүүн улсууд болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд энэ талаар тэрхүү эцсийн 
хугацаа дуусгавар болохоос өмнө аль болох эрт Хороонд мэдэгдэнэ. Гишүүд холбогдох 
гишүүнд тулгарч буй тодорхой тохиолдол, өвөрмөгц асуудлыг харгалзан үзэж, тухайн 
хүндрэл бэрхшээлийг шийдэхэд нь тусалж, хамтран ажиллахаар тохиролцов. Хороо нь 
тухайн гишүүнээс холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр эцэслэн тогтсон өдрүүдийг 
хүргүүлэх эцсийн хугацааг шаардлагатай бол сунгах зэрэг тухайн хүндрэлтэй асуудлыг 
шийдэхэд аль зохистой гэж үзсэн арга хэмжээг авна. 
 

4. 1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (e)-д заасан, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй 
гишүүн улсын хувьд 2 дахь хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (f)-д заасан эцсийн хугацаа 
дуусахаас гурван сарын өмнө, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын газраас хэрэв аль 
нэг Гишүүн В, С ангилалд хамруулсан заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр эцэслэн тогтсон 
өдрүүдийг мэдэгдээгүй бол холбогдох гишүүнд сануулна. Хэрэв уг гишүүн 3 дугаар зүйл, 
эсхүл хөгжиж буй аль нэг гишүүн улсын хувьд 1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл нэн 
буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд 2 дахь хэсгийн дэд хэсэг (b)-ийн дагуу 
холбогдох эцсийн хугацааг сунгуулах боломжийг ашиглаагүй бөгөөд холбогдох 
заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр эцэслэн тогтсон өдрүүдээ мэдэгдээгүй хэвээр байгаа бол 
тухайн гишүүн улс холбогдох заалтуудыг 1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (е), эсхүл нэн 
буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд 2 дахь хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (f)-д 
заасан эцсийн хугацаа дууссанаас хойш, эсхүл 3 дахь хэсгийн дагуу түүнийг сунгаснаас 
хойш нэг жилийн дотор хэрэгжүүлнэ. 
 

5. В ангилал болон С ангилалд хамруулсан заалтуудаа хэрэгжүүлэхээр эцэслэн 
тогтсон өдрүүдийг 1, 2, 3 дахь хэсгийн дагуу мэдэгдснээс хойш 60 хоногийн дотор Хороо 
нь гишүүн бүрийн В ангилал болон С ангилалд хамруулсан заалтуудыг хэрэгжүүлэхээр 
эцэслэн тогтсон өдрүүдийг, түүний дотор 4 дэх хэсгийн дагуу тогтоосон хугацааг тусгасан 
хавсралтуудыг тэмдэглэж авна. Ингэснээр эдгээр хавсралт нь энэхүү Хэлэлцээрийн 
салшгүй нэг хэсэг болно. 
 

17 дугаар зүйл 
 

ЭРТНЭЭС АНХААРУУЛАХ МЕХАНИЗМ: В БОЛОН С АНГИЛЛЫН ЗААЛТУУДЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦААГ СУНГАХ 

 
1. 
 

(a) Хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс 
нь өөрийн B, эсхүл C ангилалд хамруулсан аль нэг заалтыг 16 дугаар зүйлийн 
1 дэх хэсгийн дэд хэсэг (b), эсхүл (e)-д заасны дагуу, эсхүл нэн буурай 
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хөгжилтэй гишүүн улсын хувьд 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн дэд хэсэг (b), 
эсхүл (f)-д заасны дагуу эцэслэн тогтсон өдрөөс хэрэгжүүлж эхлэхэд 
хүндрэлтэй гэж үзэж байгаа бол энэ талаар Хороонд мэдэгдэнэ. Хөгжиж буй 
гишүүн улсууд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа дуусахад 120 хоног үлдэхээс 
өмнө Хороонд мэдэгдэнэ. Хөгжиж буй гишүүн улсууд тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
хугацаа дуусахад 90 хоног үлдэхээс өмнө Хороонд мэдэгдэнэ. 
 

(b) Хороонд хүргүүлэх мэдэгдэлд хөгжиж буй тухайн гишүүн улс, эсхүл нэн буурай 
хөгжилтэй тухайн гишүүн улс холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх чадавхитай 
болно гэж үзэж байгаа шинэ өдрийг заасан байна. Уг мэдэгдэлд бас холбогдох 
заалтыг хэрэгжүүлэх явдлыг хойшлуулах болсон шалтгааныг заасан байна. 
Тийм нэг шалтгаан нь чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг авахаар, эсхүл 
чадавхийг бэхжүүлэх нэмэлт тусламж, дэмжлэг авахаар төлөвлөх үед 
урьдчилан харж чадаагүй хэрэгцээ шаардлага гарч ирсэн явдал байж болно. 

 
2. Хэрэв хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд 

нэмэлт хугацаа авахаар тавьсан хүсэлт нь 18 сараас дээшгүй бол, эсхүл нэн буурай 
хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс нэмэлт хугацаа авахаар тавьсан хүсэлт нь 3 жилээс 
дээшгүй бол тийм хүсэлт гаргасан гишүүн Хорооны зүгээс цаашид ямар нэгэн арга 
хэмжээ авах шаардлагагүйгээр тийм нэмэлт хугацаа авах эрхтэй байна. 

 
3. Хэрэв хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй аль нэг 

гишүүн улс эхний удаа 2 дахь хэсэгт заасан хугацаанаас илүү хугацаагаар сунгах, эсхүл 
хоёр дахь удаагаа буюу түүнээс олон удаа сунгах шаардлагатай гэж үзсэн бол тэр нь 1 
дэх хэсгийн дэд хэсэг (b)-д заасан мэдээлэл агуулсан хугацаа сунгах хүсэлтийг 
холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэхээр анх эцэслэн тогтсон хугацаа, эсхүл түүнийг дараа нь 
сунгасан хугацаа дуусахад хөгжиж буй аль нэг гишүүн улсын хувьд 120 хоног үлдэхээс 
өмнө, нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд 90 хоног үлдэхээс өмнө Хороонд 
гаргана. 

 
4. Хороо нь тийм хүсэлт гаргасан гишүүний тухайн онцлог нөхцөл байдлыг 

харгалзан үзэж, хугацаа сунгах хүсэлтүүдийг шийдэхдээ нааштай талаас нь авч үзнэ. 
Онцгой нөхцөл байдал гэдэгт чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг авах нь хүндрэлтэй 
байх, мөн удааширч саатах явдлыг хамааруулж болно. 
 

18 дугаар зүйл 
 

В БОЛОН С АНГИЛЛЫН ЗААЛТУУДЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
 

1. 13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу, хөгжиж буй аль нэг гишүүн улс, 
эсхүл нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс 16 дугаар зүйлийн 1 дэх, эсхүл 2 дахь 
хэсэгт болон 17 дугаар зүйлд заасан процедурын дагуу ажилласан боловч хугацаа 
сунгах хүсэлтийг биелүүлж өгөөгүй, эсхүл хөгжиж буй тухайн гишүүн улсад, эсхүл нэн 
буурай хөгжилтэй тухайн гишүүн улсад урьдчилан тооцоогүй бөгөөд 17 дугаар зүйлд 
заасны дагуу хугацаа сунгахад боломжгүй нөхцөл байдал тулгарсан учир түүний С 
ангилалд хамруулсан аль нэг заалтыг хэрэгжүүлэх чадавхи дутагдалтай хэвээр байна 
гэж өөрөө өөрийгөө үнэлсэн бол тухайн гишүүн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх 
чадваргүй байгаа талаар Хороонд мэдэгдэнэ. 

 
2. Хороо нь нэн даруй, гэхдээ аль ч тохиолдолд холбогдох хөгжиж буй гишүүн 

улсаас, эсхүл нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсаас тийм мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 
60 хоногийн хугацаа өнгөрөхөөс өмнө шинжээчдийн баг байгуулна. Шинжээчдийн баг 
холбогдох асуудлыг судалж, түүний бүрэлдхүүнийг тогтсон өдрөөс хойш 120 хоногийн 
дотор Хороонд зөвлөмж гаргаж өгнө. 

 
3. Шинжээчдийн баг худалдааг хөнгөвчлөх асуудлаар, мөн чадавхийг бэхжүүлэх 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар нарийн мэргэшсэн хараат бус таван хүнээс 
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бүрдэнэ. Шинжээчдийн багийг хөгжиж буй болон хөгжингүй гишүүн улсуудын иргэдээс 
тэнцвэртэй байдлаар бүрдүүлнэ. Хэрэв нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын 
асуудал хөндөгдсөн бол шинжээчдийн багийн бүрэлдэхүүнд нэн буурай хөгжилтэй аль 
нэг гишүүн улсаас дор хаяж нэг хүнийг оруулна. Хэрэв Хороо нь шинжээчдийн баг 
байгуулагдсанаас 20 хоногийн дотор түүний бүрэлдэхүүнийг тохиролцож чадаагүй бол 
тухайн шинжээчдийн багийн бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий захирал [ДХБ-ын дарга] Хорооны 
даргатай зөвшилцөн, энэ хэсэгт заасан нөхцөлийн дагуу тогтооно. 

 
4 Шинжээчдийн баг тухайн гишүүний чадавхи хангалтгүй байгаа гэж өөрөө 

өөртөө өгсөн үнэлгээг нь авч хэлэлцэх бөгөөд Хороонд зөвлөмж гаргаж өгнө. Хороо нь 
шинжээчдийн багийн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсад хамаарах зөвлөмжийг авч 
үзэнгээ, тохиромжтой тохиолдолд, холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх урт удаан хуагцааны 
чадавхи олж авахад нь тус дэм болох аль зохистой гэж үзсэн арга хэмжээг авна. 

 
5.  Уг гишүүн энэ асуудлаар Маргаан шийдвэрлэх тухай тохиролцооны хүрээнд 

явагдах хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хөгжиж буй тухайн гишүүн улс холбогдох 
заалтыг хэрэгжүүлэх чадваргүй тухайгаа Хороонд мэдэгдсэн үеэс эхлэн Хороо нь 
шинжээчдийн багийн зөвлөмжийг хүлээн авсны дараа анх хуралдах хүртэл хугацаанд 
дуудагдахгүй. Уг хуралдаанаар Хороо нь шинжээчдийн багийн зөвлөмжийг авч 
хэлэлцэнэ. Нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд Маргаан шийдвэрлэх 
тухай тохиролцооны хүрээнд явагдах хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь холбогдох 
заалтыг хэрэгжүүлэх чадваргүй тухайгаа Хороонд мэдэгдсэн өдрөөс Хороо тухайн 
асуудлаар шийдвэр гаргах хүртэл, эсхүл дээр дурдсан Хорооны анхны хуралдаан 
болсноос хойш 24 сар болох хүртэл аль түрүүлж тохиосон хугацаанд уг заалтад 
хамаарахгүй.  

 
6. Хэрэв нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс С ангиллын хүрээнд хүлээсэн 

үүрэг амлалтаа биелүүлэх чадвараа алдсан бол тэр нь энэ тухайгаа Хороонд мэдэгдэж, 
энэ зүйлд заасан процедурын дагуу ажиллана. 
 

19 дүгээр зүйл 
 

В БОЛОН С АНГИЛЛЫН ЗААЛТУУДЫГ ХООРОНД НЬ ШИЛЖҮҮЛЭХ 
 

1. В болон С ангилалд хамруулсан заалтуудаа мэдэгдсэн хөгжиж буй гишүүн 
улс болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улс Хороонд мэдэгдэх замаар эдгээр ангиллын 
хооронд заалт шилжүүлж болно. Хэрэв аль нэг гишүүн улс ямар нэгэн заалтыг B 
ангиллаас C ангилал руу шилжүүлэх санал тавьсан бол тухайн гишүүн чадавхийг 
бэхжүүлэхэд шаардлагатай тусламж, дэмжлэийн талаар мэдээлэл гаргаж өгнө. 

 
2. В ангиллаас С ангилал руу шилжүүлсэн аль нэгэн заалтыг хэрэгжүүлэхэд 

нэмэлт хугацаа шаардлагатай тохиолдолд холбогдох гишүүн дараах байдлаар ажиллаж 
болно:  

 
(a) 17 дугаар зүйлийн заалтуудыг, түүний дотор хугацаа автоматаар сунгагдах 

боломжийг ашиглах; эсхүл 
 

(b) тухайн гишүүний холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх нэмэлт хугацаа хүссэн 
хүсэлтийг Хорооноос шалгаж өгөх хүсэлт тавих, мөн хэрэв шаардлагатай бол, 
чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг авах, түүний дотор шинжээчдийн 
багаас уг асуудлыг 18 дугаар зүйлийн дагуу хянан үзэж, зөвлөмж гаргаж өгөх 
боломжийг ашиглах хүсэлт тавих; 

 
(c) нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсын хувьд, хэрэв холбогдох заалтыг 

хэрэгжүүлэх шинэ өдөр нь B ангиллын дагуу мэдэгдсэн анхны өдрөөс хойш 
дөрвөн жилийн дараа байвал Хорооноос зөвшөөрөл авна. Түүнээс гадна, нэн 
буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс 17 дугаар зүйлийг ашиглаж болно. Ийнхүү 
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нэг заалтыг ангилал хооронд шилжүүлж байгаа нэн буурай хөгжилтэй аль нэг 
гишүүн улсын хувьд чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг шаардлагатай гэж 
ойлгож байна. 

 
20 дугаар зүйл 

 
МАРГААН ТАСЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ ДҮРЭМ, ПРОЦЕДУРЫН ТУХАЙ ТОХИРОЛЦООГ 

МӨРДӨХӨД БАРИМТЛАХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ХУГАЦАА 
 
1. Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 2 жилийн хугацаанд, 

Маргаан таслан шийдвэрлэх дүрэм, процедурын тухай тохиролцоогоор боловсронгуй 
болгон мөрдөж байгаа 1994 оны ТХЕХ-ийн XXII болон XXIII зүйлийн заалтуудыг хөгжиж 
буй аль нэг гишүүн улсаас А ангилалд хамруулсан аливаа нэг заалттай холбогдсон, 
тухайн гишүүнтэй сөргөлдсөн маргаан шийдвэрлэхэд мөрдөхгүй.  

 
2.  Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 6 жилийн хугацаанд, 

Маргаан таслан шийдвэрлэх дүрэм, процедурын тухай тохиролцоогоор боловсронгуй 
болгон мөрдөж байгаа 1994 оны ТХЕХ-ийн XXII болон XXIII зүйлийн заалтуудыг нэн 
буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улсаас А ангилалд хамруулсан аливаа нэг заалттай 
холбогдсон, тухайн гишүүнтэй сөргөлдсөн маргаан шийдвэрлэхэд мөрдөхгүй. 

 
3. Нэн буурай хөгжилтэй аль нэг гишүүн улс В, эсхүл С ангилалд хамааруулсан 

аль нэг заалтыг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 8 жилийн хугацаанд, Маргаан таслан 
шийдвэрлэх дүрэм, процедурын тухай тохиролцоогоор боловсронгуй болгон мөрдөж 
байгаа 1994 оны ТХЕХ-ийн XXII болон XXIII зүйлийн заалтуудыг уг заалттай холбогдсон, 
буурай хөгжилтэй тухайн гишүүн улстэй сөргөлдсөн маргаан шийдвэрлэхэд мөрдөхгүй. 

 
4. Маргаан таслан шийдвэрлэх дүрэм, процедурын тухай тохиролцоог мөрдөхөд 

баримтлах хөнгөлөлттэй хугацааг үл харгалзан 1994 оны ТХЕХ-ийн XXII, эсхүл XXIII 
зүйлийн дагуу зөвлөлдөх хүсэлт гаргахын өмнө, мөн нэн буурай хөгжилтэй аль нэг 
гишүүн улсаас авч хэрэгжүүлсэн ямар нэг арга хэмжээнд холбогдох маргаан таслан 
шийдвэрлэх процедурын бүх үе шатанд, аливаа нэг гишүүн улс нэн буурай хөгжилтэй 
гишүүн улсын тухайн онцлог нөхцөл байдалд онцгой анхаарал хандуулна. Үүнтэй 
холбогдуулан, гишүүд Маргаан таслан шийдвэрлэх дүрэм, процедурын тухай 
тохиролцооны хүрээнд буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудыг хамруулсан асуудал 
дэвшүүлэн тавихдаа зохих ёсоор хүлээцтэй хандана. 

 
5. Гишүүн улс бүр энэ зүйлээр зөвшөөрсөн өршөөлийн хугацааны явцад, 

хүсэлтийг үндэслэн энэхүү гэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аливаа асуудлаар 
хэлэлцэж ярилцах аятай боломжийг бусад гишүүндээ олгоно. 
 

21 дүгээр зүйл 
 

ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ 
 

1. Хандивлагч гишүүд хөгжиж буй гишүүн улсуудад болон нэн буурай хөгжилтэй 
гишүүн улсуудад чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх явдалд хоёр талын 
хүрээнд, эсхүл холбогдох олон улсын байгууллагаар дамжуулан харилцан тохиролцсон 
нөхцөлийг үндэслэн джлэгэм үзүүлэхээр тохиролцов. Үүний зорилго нь хөгжиж буй 
гишүүн улсуудад болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад энэхүү хэлэлцээрийн I 
хэсгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлэх явдал юм. 

 
2. Нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын тусгай хэрэгцээ шаардлагыг 

харгалзан үзэж, нэн буурай хөгжилтэй тухайн гишүүн улсууд өөрсдийн үүрэг амлалтаа 
хэрэгжүүлэх урт удаан хугацааны чадавхитай болоход нь тус дэм болох зорилгоор 
тэдэнд тодорхой асуудлыг чигэлсэн тусламж, дэмжлэг үзүүлнэ. Хөгжлийг дэмжигч 
түншүүд нь хөгжлийг дэмжих хамтын ажиллагааны холбогдох механизмаар дамжуулан, 
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мөн 3 дахь хэсэгт дурдсан техникийн туслалцаа болон чадавхийг бэхжүүлэх дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх зарчмуудыг баримтлан, тухайн үед тодорхойлсон хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлийг үл хөндөх арга замаар энэ чиглэлээр чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг 
үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

 
3. Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан, чадавхийг 

бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх дараах зарчмуудыг мөрдөг болгохыг эрмэлзэнэ: 
 

(a) туслалцаа авах улсууд болон бүс нутгуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвийг, 
түүнчлэн тухайн арга хэмжээтэй холбоотой бөгөөд зүйтэй гэж үзвэл, тухайн үед 
явагдаж буй өөрчлөлт, мөн тухайн үед хэрэгжүүлж буй техникийн туслалцааны 
хөтөлбөрүүдийг харгалзан үзэх; 

 
(b) тухайн арга хэмжээтэй холбоотой бөгөөд зүйтэй гэж үзвэл, бүс нутгийн болон 

дэд бүсийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, мөн дэд бүсийн интеграцийг 
дэмжих зорилготой үйл ажиллагааг хамруулах; 

 
(c) туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулахад хувийн хэвшлийн зүгээс 

худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр явуулж буй өөрчлөлтийн үйл ажиллагааг 
харгалзан үзэх нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 
(d) энэхүү туслалцааны үр өгөөж, үр дүн хамгийн дээд хэмжээнд байх явдлыг 

хангахын тулд гишүүд болон холбогдох бусад байгууллага, тухайлбал, бүс 
нутгийн эдийн засгийн хамтын нийгэмлэг хоулсад, мөн тэдгээрийн дунд тогтсон 
ажлын уялдаа холбоог зохицуулах явдлыг дэмжих. Эл зорилгоор: 

 
(i) юуны өмнө туслалцаа авах улс улс буюу бүс нутагт, түншлэгч гишүүд 

болон хандивлагч нарын хооронд, мөн хоёр талын шугамаар болон олон 
талын хүрээнд хандивлагч нарын дунд тогтсон ажлын уялдаа холбоог 
зохицуулах нь техникийн туслалцаа болон чадавхийг бэхжүүлэх арга 
хэмжээний нягт уялдаа холбоог хангаж, туслалцааны хөтөлбөрүүд 
давхцах болон давтагдахаас, мөн өөрчлөлтийн үйл ажиллагаатай 
харшилдахаас зайлсхийх зорилготой байна; 

(ii) буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын хувьд, нэн буурай хөгжилтэй 
улсуудад худалдаа эрхлэх чиглэлээр туслалцаа үзүүлэх Өргөтгөсөн цогц 
суурь баримт бичиг нь ажлын уялдаа холбоог зохицуулах энэхүү 
процессын нэг хэсэг болсон байна; мөн 

(iii) Гишүүд бас энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх болон техникийн туслалцаа 
үзүүлэх явцад тэдгээрийн худалдаа, хөгжлийн асуудлыг эрхлэн нийслэл 
хотууд болон Женев хотноо суугаа ажилтнууд хоулсадын ажлын дотоод 
уялдаа холбоог зохицуулах явдлыг дэмжин ажиллавал зохино; 

 
(e) тусламж, дэмжлэгийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагааг зохицуулах болон хяналт-

шинжилгээ хийх зорилгоор дугуй ширээний ярилцлага болон зөвлөлдөх баг 
зэрэг ажлын уялдаа холбоог зохицуулж буй дотоодын болон бүс нутгийн 
хэмжээний бүтцүүд ашиглах явдлыг хөхиүлэн дэмжих; мөн 

 
(f) хэрэв боломжтой бол, хөгжиж буй гишүүн улсууд хөгжиж буй бусад гишүүн 

улсад болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад чадавхийг бэхжүүлэх 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, мөн тийм үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг авч үзэх. 

 
4. Хороо нь дараах зорилгоор наад зах нь жилд нэг удаа тухайлсан хуралдаан 
зохион байгуулна: 

 
(a) энэхүү хэлэлцээрийн заалтууд, эсхүл тэдгээрийн дэд хэсгүүдийг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аливаа асуудлыг хэлэлцэх; 
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(b) энэхүү хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор чадавхийг бэхжүүлэх 

тусламж, дэмжлэг үзүүлэх ажлын ахицыг хянан үзэх. Үүнд чадавхийг бэхжүүлэх 
зохих ёсны тусламж, дэмжлэг авч чадахгүй байгаа хөгжиж буй болон нэн 
буурай хөгжилтэй аливаа гишүүн улсууд хамаарна; 

 
(c) тухайн үед хэрэгжүүлж буй чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх 

ажлууд болон хэлэлцээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн талаарх, түүний дотор 
хүндрэл бэршээл болон ололт амжилтын талаарх мэдээлэл, туршлагаасаа 
хуваалцах; 

 

(d) 22 дугаар зүйлд заасны дагуу хандивлагч нараас хүргүүлэх мэдээллийг хянан 
үзэх; мөн 

 

(e) 2 дахь хэсгийн үйлчлэлийг хянан үзэх. 
 

22 дугаар зүйл 
 

ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГИЙН ТАЛААР ХОРООНД 
ХҮРГҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 
1. Энэхүү хэлэлцээрийн I хэсгийг хэрэгжүүлэх зорилгоор үзүүлж буй чадавхийг 

бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийн талаарх мэдээллийг хөгжиж буй гишүүн улсууд болон 
нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад ил тод байлгах үүднээс энэхүү хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэхэд нь хөгжиж буй гишүүн улсууд болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн 
улсуудад туслалцаа үзүүлж буй хандивлагч гишүүн бүр өөрийн зүгээс өмнөх арван хоёр 
сарын хугацаанд санхүүжүүлсэн болон, хэрэв боломжтой бол, дараагийн арван хоёр 
сарын хугацаанд үзүүлэхээр амалсан чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийн тухай 
дараах мэдээллийг энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох үед, мөн түүнээс хойш жил 
бүр Хороонд хүргүүлнэ:21 
 

(a) чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэгийн тодорхойлолт; 
 
(b) санхүүгийн байдал, амласан/зарцуулсан дүн; 
 
(c) тухайн тусламж, дэмжлэгийг санхүүжүүлэх журам; 
 
(d) хүлээн авагч гишүүн, эсхүл шаардлагатай бол, холбогдох бүс нутаг; мөн 

 

(e) тусламж, дэмжлэг үзүүлж буй гишүүн дэх хэрэгжүүлэгч агентлаг. 
 

Энэ мэдээллийг Хавсралт 1-д заасан загвараар гаргана. Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (цаашид “ЭЗХАХБ” гэх)-ын гишүүдийн хувьд тийнхүү 
хүргүүлэх мэдээлэл нь ЭЗХАХБ-ын Зээл олгогчийн тайлан мэдээний системээс татаж 
авсан мэдээлэлд суурилсан байж болно. Өөрсдөө чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, 
дэмжлэг үзүүлэх боломжтой гэдгээ зарлан тунхаглаж байгаа хөгжиж буй гишүүн улсууд 
дээрх мэдээллийг хүргүүлбэл зохино. 
 
2.  Хөгжиж буй гишүүн улсууд болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудад 
туслалцаа үзүүлж буй хандивлагч гишүүд дараах мэдээллийг Хороонд хүргүүлнэ: 
 

(a) энэхүү хэлэлцээрийн I хэсгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх асуудал хариуцсан өөрсдийн 

                                                           
21 Энэхүү мэдээлэлд чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх явдал нь тодорхой хэрэгцээ 
шаардлагыг үндэслэж, түүнтэй уялдсан болохыг илтгэн харуулсан байна. 
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агентлагуудын холбоо баригч нар, түүний дотор, хэрэв боломжтой бол, уг 
тусламж, дэмжлэгийг хүлээн авах улс, эсхүл бүс нутаг дахь тийм холбоо баригч 
нарын талаарх мэдээлэл; болон 
 

(b) чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг хүсэх процесс болон механизмын 
талаарх мэдээлэл. 

 
Өөрсдөө чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, дэмжлэг үзүүлэх боломжтой гэдгээ зарлан 

тунхаглаж байгаа хөгжиж буй гишүүн улсууд дээрх мэдээллийг хүргүүлбэл зохино. 
 

3. Худалдааг хөнгөвчлөх асуудалтай холбоотой чадавхийг бэхжүүлэх тусламж, 
дэмжлэг авахаар төлөвлөж байгаа хөгжиж буй гишүүн улсууд болон нэн буурай 
хөгжилтэй гишүүн улсууд тийм тусламж, дэмжлэгийг зохицуулж, эрэмблэх асуудал 
хариуцсан байгууллагын (байгууллагуудын) холбоо баригчийн (холбоо баригч нарын) 
тухай мэдээллийг Хороонд хүргүүлнэ. 
 

4. Гишүүд 2 дахь болон 3 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг интернэт лавлагаагаар 
дамжуулан өгч болох бөгөөд түүнийгээ шаардлагатай тохиолдолд шинэчилж байна. 
Нарийн бичгийн даргын газар эдгээр бүх мэдээллийг нийтийн хүртээл болгоно. 
 

5. Хороо нь 1 дэх, 2 дахь болон 4 дэх хэсэгт заасан мэдээлэл ирүүлэх хүсэлтийг 
холбогдох олон улсын болон бүс нутгийн байгууллагууд (тухайлбал, Олон улсын 
валютын сан, ЭЗХАХБ, НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Дэлхийн гаалийн 
байгууллага, НҮБ-ын бүс нутгийн комиссууд, Дэлхийн банк, эсхүл тэдгээрийн салбар 
байгууллагууд болон бүс нутгийн хөгжлийн банкууд), мөн хамтын ажиллагааны бусад 
агентлагт тавина. 

 
III ХЭСЭГ 

 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

БОЛОН ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ 
 

23 дугаар зүйл 
 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 
 
1. Худалдааг хөнгөвчлөх хороо 
 

1.1 Худалдааг хөнгөвчлөх хороо үүгээр байгуулагдав. 
 
1.2 Хороо нь бүх гишүүн оролцоход нээлттэй байх бөгөөд өөрийн даргыг сонгоно. 

Хороо нь энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэлтэй холбогдсон аливаа асуудлаар, эсхүл түүний 
зорилтуудыг ахиулан дэвшүүлэх талаар зөвлөлдөх боломжийг гишүүдэд олгох 
зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд, мөн энэхүү хэлэлцээрийн холбогдох заалтад 
заасны дагуу, гэхдээ жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдана. Хороо нь энэхүү 
хэлэлцээрийн дагуу, эсхүл гишүүдээс түүнд ногдуулсан ажил үүрэг гйүцэтгэнэ. Хороо нь 
өөрийн үйл ажиллагааны журмыг тогтооно. 

 
1.3 Хороо шаардлагатай тохиолдолд салбар байгууллагууд байгуулж болно. 

Эдгээр бүх байгууллага нь ажлаа Хороонд тайлагнана. 
 
1.4 Хороо нь гишүүд шаардлагатай үед холбогдох мэдээлэл, шилдэг туршлага 

солилцох журам боловсруулна. 
 
1.5 Хороо нь энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд болон хэрэгжилтийг нь зохион 

байгуулахад тохиромжтой хамгийн шилдэг зөвлөгөөг бататгах зорилгоор, мөн хөрөнгө 
хүч илүүдэж давхардахаас зайлсхийх явдлыг хангах зорилгоор, Дэлхийн гаалийн 
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байгууллага зэрэг худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын 
бусад байгууллагуудтай нягт холбоотой ажиллана. Энэ үүднээс, Хороо нь тэдгээр 
байгууллагын, эсхүл тэдгээрийн салбар байгууллагуудын төлөөлөгчдийг дараах 
зорилгоор урьж болно: 
 

(a) Хорооны хуралдаанд оролцуулах; мөн 
 
(b) энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон тодорхой асуудлууд 

хэлэлцэх. 
 
1.6 Хороо нь энэхүү хэлэлцээрийн үйлчлэл болон хэрэгжилтийг энэхүү 

хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 4 жил болмогц, мөн түүнээс хойш тогтмол 
хугацаагаар хянан үзнэ. 
 

1.7 Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх болон мөрдөх талаар үүссэн 
асуудалтай холбоотой асуултуудыг Хороонд тавьж байвал зохино. 
 

1.8 Хороо нь энэхүү хэлэлцээрт хамаарах тодорхой асуудлыг харилцан 
тааламжтай байдлаар шийдэх үүднээс гишүүдийн дунд онц яаралтай хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэхийг дэмжиж, тус дэм үзүүлнэ. 
 
2. Худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хороо 
 

Гишүүн бүр энэхүү хэлэлцээрийн заалтуудыг дотооддоо уялдуулан зохицуулж, 
хэрэгжүүлэх явдалд тус дөхөм үзүүлэх зорилгоор худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний хороо 
байгуулж, болон/эсхүл одоо байгаагаа үргэлжлүүлэн ажиллуулна, эсхүл одоо ажиллаж 
байгаа ямар нэгэн механизмыг тийм болгоно. 
 

24 дүгээр зүйл 
 

ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТ 
 

1. Энэхүү хэлэлцээрийн зорилгод “гишүүн” гэдэгт тухайн гишүүний төр, засгийн 
эрх бүхий холбогдох байгууллага хамаарна. 

 
2. Энэхүү хэлэлцээрийн бүх заалтыг бүх гишүүн заавал дагаж мөрдөнө. 
 
3. Гишүүд энэхүү хэлэлцээрийг энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон 

өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. II хэсгийн заалтуудыг ашиглах сонголт хийсэн хөгжиж буй 
гишүүн улсууд болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсууд энэхүү хэлэлцээрийг II хэсэгт 
заасны дагуу хэрэгжүүлнэ. 

 
4. Энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш энэхүү хэлэлцээрийг 

хүлээн зөвшөөрсөн аль нэг гишүүн В болон С ангиллын дагуу хүлээсэн өөрийн үүрэг 
амлалтаа холбогдох хугацааг энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 
тоолж, хэрэгжүүлнэ. 

 
5. Гаалийн аль нэг холбооны гишүүд, эсхүл бүс нутгийн эдийн засгийн аль нэг 

хэлэлцээрийн талууд энэхүү хэлэлцээрээр хүлээсэн өөрсдийн үүргээ биелүүлэхэд тус 
дөхөм болох зорилгоор бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ баталж, түүний 
дотор бүс нутгийн байгууллага байгуулж, мөн тийм байгууллагыг ашиглаж болно. 

 
6. Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн 

хэлэлцээрийн 1А хавсралтын Ерөнхий тайлбарыг эс тооцвол, энэхүү хэлэлцээр нь 1994 
оны ТХЕХ-ийн дагуу гишүүдийн хүлээсэн үүргийг хумих мэтээр ойлгож болохгүй. Түүнээс 
гадна, энэхүү хэлэлцээрээр Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээрт, 
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мөн Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрт заасан 
гишүүдийн эрх, үүрэг хумигдсан мэтээр ойлгож болохгүй. 
 

7. 1994 оны ТХЕХ-т заасан үл хамааруулах болон чөлөөлөх бүх тохиолдол22 
энэхүү хэлэлцээрийн заалтуудад хамаарна. Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах 
тухай Марракешийн хэлэлцээрийн зүйл IX:3 болон зүйл IX.4-ийн дагуу 1994 оны ТХЕХ-
ийн хувьд, эсхүл түүний аль нэг хэсгийн хувьд мөрдөхөөр зөвшөөрсөн үүргээс 
чөлөөлөгдөх тохиолдлууд, мөн энэхүү хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрийн 
байдлаар тэдгээрт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтүүд нь энэхүү хэлэлцээрийн заалтуудад 
хамаарна. 

 
8. Энэхүү хэлэлцээрт өөрөөр тусгайлан заагаагүй бол Маргаан шийдвэрлэх 

дүрэм, журмын тухай тохиролцоогоор боловсронгуй болгон мөрдөж байгаа 1994 оны 
ТХЕХ-ийн XXII болон XXIII зүйлийн заалтууд энэхүү хэлэлцээрийн хүрээнд зөвлөлдөх 
болон маргаан шийдвэрлэхэд хамаарна. 

 
9. Энэхүү хэлэлцээрийн аль ч заалтад бусад гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр 

тайлбар хийхгүй. 
 
10. Хөгжиж буй гишүүн улсуудын болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын 

15 дугаар зүйлийн 1 дэх болон 2 дахь хэсэгт заасны дагуу энэхүү хэлэлцээрт хавсаргасан 
А ангиллын үүрэг, амлалтууд нь энэхүү хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг байна. 

 
11. Хөгжиж буй гишүүн улсуудын болон нэн буурай хөгжилтэй гишүүн улсуудын 

16 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу энэхүү хэлэлцээрт хавсаргасан В болон С 
ангиллын үүрэг амлалтууд нь энэхүү хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг байна.  

 
ХАВСРАЛТ 1: 22 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙН ДАГУУ МЭДЭЭЛЭЛ 

ХҮРГҮҮЛЭХ ЗАГВАР 
 
ХАНДИВЛАГЧ ГИШҮҮН: 
 
Мэдэгдэлд заасан хугацаа: 
 

Тохиролцсон текст (Бали – WT/MIN (13)/36) 

 Техникийн 
болон 

санхүүгийн 
туслалцаа, 

мөн 
чадавхийг 
бэхжүүлэх 
нөөцийн 

тодорхойлолт 

Санхүүгийн байдал, 
амласан/зарцуулсан 

дүн 

Хүлээн авагч 
улс/бүс нутаг 

(хэрэв 
шаардлагатай 

бол) 

Тусламж, 
дэмжлэг 

үзүүлж буй 
гишүүн дэх 

хэрэгжүүлэгч 
агентлаг 

Тусламж, 
дэмжлэгийг 

санхүүжүүлэх 
журам 

 

                                                           
22 Үүнд 1994 оны ТХЕХ-ийн зүйл V:7 болон Х:1, мөн 1944 оны ТХЕХ-ийн VIII зүйлийн Нэмэлт 
тайлбар багтана. 


