
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

Гишүүд, 

Пунта Дель Эстегийн тунхаглалд томъёолсон хэлэлцээний зорилтуудын дагуу 
хөдөө аж ахуйн салбарын худалдааг шинэчлэх үйл явцын эхлэлийг тавихаар 
шийдвэрлэж, 

Уругвайн үе шатны дунд хугацааны хяналтын явцад тохиролцсоны дагуу 
гишүүдийн урт хугацааны зорилт нь “дэмжлэг, хамгаалалтын тухай үүрэг амлалтын 
талаарх хэлэлцээ явуулах, ТХЕХ-ийн улам бататгасан, илүү үр дүнтэй хэрэгжих журам, 
зарчмууд бий болгох замаар шударга, зах зээлийн чиг хандлагатай хөдөө аж ахуйн 
худалдааны тогтолцоог бий болгох, шинэчлэлтийн үйл явцыг эхлүүлэх ёстой”-г эргэн 
санаж, 

“Дээр дурдсан урт хугацааны зорилт нь хөдөө аж ахуйн салбар дахь дэмжлэг, 
хамгаалалтыг тохиролцсон хугацаанд үлэмж хэмжээгээр, тасралтгүй бууруулах, 
ингэсний үр дүнд дэлхийн хөдөө аж ахуйн зах зээл дэх хязгаарлах, гажуудуулах явдлыг 
залруулах болон урьдчилан сэргийлэх”-д оршино гэдгийг цаашид эргэн санаж, 

зах зээлд нэвтрэх, дотоодын дэмжлэг, эскпортын өрсөлдөөний салбар тус бүрт 
тусгай, заавал биелүүлэх ёстой үүрэг амлалтыг бий болгох, түүнчлэн Амьтан, ургамлын 
эрүүл ахуйн асуудлаар хэлэлцээр байгуулахыг эрмэлзэж, 

хөгжингүй гишүүн орнууд зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдсон үүрэг амлалтаа 
хэрэгжүүлэхдээ хөгжиж буй гишүүн улсуудын тусгай хэрэгцээ, нөхцлийг бүрэн 
хэмжээгээр анхааралдаа авах, чингэхдээ эдгээр гишүүдийн онцгой ашиг сонирхлын 
хүрээнд байдаг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх боломж, нөхцлийг 
ихээхэн сайжруулж өгөх, түүний дотор Дунд хугацааны хяналтын явцад тохиролцсоны 
дагуу халуун бүсийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдааг бүрэн либеральчлах, 
хууль бус мансууруулах төрлийн ургамал тариалах явдлыг орлуулахад онцгой ач 
холбогдол бүхий бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх боломж, нөхцлийг сайжруулахаар 
тохиролцож, 

шинэчлэлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд авах үүрэг амлалт нь нийт гишүүдийн 
хооронд тэгш байдал тогтоох хэлбэрээр хуваарилагдах ёстой бөгөөд түүндээ 
худалдааны бус асуудал, түүний дотор хүнсний аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг 
хамгаалах шаардлагыг анхаарч, хөгжиж буй улсуудад тусгай болон ялгавартай нөхцөл 
олгох явдал нь хэлэлцээний салшгүй хэсэг байх тухай тохиролцоо, мөн шинэчлэлтийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт нь нэн буурай хөгжилтэй улс болон хүнсний бүтээгдэхүүний 
цэвэр импортлогч хөгжиж буй улсад сөрөг үр дагавар учруулж болохыг анхааралдаа 
авах ёстойг тэмдэглэж, 

Үүгээр дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиров. Үүнд: 

I БҮЛЭГ   
1 дүгээр зүйл 

Нэр томъёоны тодорхойлолт 

Агуулга нь өөрөөр тайлбарлахыг шаардаагүй нөхцөлд энэхүү Хэлэлцээрт: 

(a)“Дэмжлэгийн цогц хэмжүүр” буюу “ДЦХ” гэж жил бүрийн дэмжлэгийн түвшинг 
мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжээг хэлэх бөгөөд үүнд хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдийн ашиг тусын тулд аль нэг бүтээгдэхүүнд нь олгож байгаа дэмжлэг, эсхүл 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн ашиг тусын тулд бүтээгдэхүүнээс нь 



хамааралгүй ерөнхийд нь олгож байгаа дэмжлэг багтах ба энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар 
хавсралтын дагуу холбогдох хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бууруулахаас чөлөөлөх 
шаардлага хангасан дэмжлэг багтахгүй. Энэ нь: 

(i) гишүүний Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт эшилсэн лавлагааны материалын 
холбогдох хүснэгтэд тодорхойлсон суурь хугацааны туршид олгож буй 
дэмжлэгийн хувьд; болон 

(ii) энэхүү Хэлэлцээрийн 3 дугаар хавсралтын заалтын дагуу тооцож, гишүүний 
Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт эшлэл хийсэн лавлагааны материалын 
холбогдох хүснэгтэд ашигласан нийт өгөгдөл1 болон аргачлалыг харгалзах 
замаар хэрэгжилтийн хугацааны аль нэг жилийн туршид буюу түүнээс хойш 
олгосон дэмжлэгийн хувьд тус тус хамаарна; 

(b)“хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүн” гэж дотоодын дэмжлэгтэй холбоотой 
үүрэг амлалтын хувьд гишүүний Амлалтын жагсаалт, холбогдох хавсралт материалд 
тодорхойлсны дагуу анхлан борлуулах цэгт практик боломжийн утгаар хамгийн ойр 
орших бүтээгдэхүүнийг хэлнэ; 

(c)“төсвийн зарлага”, эсхүл “зарлага” гэдэгт засгийн газарт орж ирэхээргүй болсон 
орлого багтана; 

(d)“дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүр” гэдэгт ДЦХ-ийн аргачлалын дагуу тооцох 
боломжгүй, хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдэд нэг буюу хэд хэдэн 
арга хэмжээгээр дамжуулан олгож буй дэмжлэгийн жилийн түвшингийн мөнгөөр 
илэрхийлсэн хэмжээг хэлэх бөгөөд энэ нь энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар хавсралтын 
дагуу бууруулах үүрэг амлалтаас чөлөөлсөн хөтөлбөрийн үндсэн дээр олгож байгаа 
дэмжлэгээс зөрүүтай бөгөөд энэ нь: 

(i)гишүүний Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт эшилсэн лавлагааны материалын 
холбогдох хүснэгтэд тодорхойлсон суурь хугацааны туршид олгож буй 
дэмжлэгийн хувьд; болон 

(ii) энэхүү Хэлэлцээрийн 4 дүгээр хавсралтын заалтын дагуу тооцож, гишүүний 
Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт эшлэл хийсэн лавлагааны материалын 
холбогдох хүснэгтэд ашигласан нийт өгөгдөл  болон аргачлалыг харгалзах 
замаар хэрэгжилтийн хугацааны аль нэг жилийн туршид буюу түүнээс хойш 
олгосон дэмжлэгийн хувьд тус тус хамаарна; 

(e)“экспортын татаас” гэж энэхүү Хэлэлцээрийн 9 дүгээр зүйлд жагсаасан 
экспортын татаасыг оролцуулан, экспортын гүйцэтгэлтэй уялдуулан олгож байгаа 
татаасыг хэлнэ; 

(f)“хэрэгжүүлэх хугацаа” гэдэгт 1995 оноос эхэлсэн 6 жилийн хугацааг тооцох 
бөгөөд 13 дугаар зүйлийн зорилгоор бол тэр нь 1995 оноос эхэлсэн 9 жилийн хугацаа 
байна; 

(g)“зах зээлд нэвтрэх хөнгөлөлт” гэж энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу зах зээлд 
нэвтрэхтэй холбогдуулан авсан бүх үүрэг амлалтыг багтаана; 

(h)“Нийт дэмжлэгийн цогц хэмжүүр” буюу “Нийт ДЦХ” гэж хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн ашиг тусын тулд олгож байгаа дотоодын бүх төрлийн 
дэмжлэгийн нийлбэр бөгөөд тэр нь хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний дэмжлэгийн 
бүх цогц дүн, тодорхой бүтээгдэхүүнтэй холбоогүй дэмжлэгийн бүх дүн, хөдөө аж ахуйн 

                                                        
1 constituent data 



бүтээгдэхүүний дэмжлэгийн бүх адилтгасан хэмжүүрийн нийлбэр дүн хэмээн тооцогдох 
ба дор дурдсан зүйлд хамаарна. Үүнд: 

(i) суурь хугацааны туршид олгосон дэмжлэг (өөрөөр хэлбэл “Нийт суурь ДЦХ”) 
болон гишүүний Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт дурдсаны дагуу энэхүү 
Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх хугацааны аль ч жилийн туршид, эсхүл түүний дараа 
(өөрөөр хэлбэл “Албан үүрэг амлалтын жилийн болон эцсийн түвшин”) 
хэрэглэхээр зөвшөөрөгдсөн хамгийн их дэмжлэг; болон 

(ii) энэхүү Хэлэлцээр, түүний 6 дугаар зүйлийн заалтын дагуу болон гишүүний 
Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт эшилсэн лавлагааны материалын хүснэгтэд 
ашигласан нийт өгөгдөл болон аргачлалыг хэрэглэн тооцсон бөгөөд хэрэгжүүлэх 
хугацааны аль ч жилийн туршид, эсхүл түүний дараа (өөрөөр хэлбэл “Нийт 
мөрдөж буй ДЦХ”) бодитойгоор олгосон дэмжлэгийн түвшин. 

(i) “жил” гэж дээрх (f) хэсэгт заасан болон тухайн гишүүний тусгай үүрэг амлалттай 
холбоотой ойлголт нь тухайн гишүүнд хамаарах жагсаалтад тусгасан хуанлийн, 
санхүүгийн, эсхүл маркетингийн жилийг хэлнэ. 

I БҮЛЭГ 
2 дугаар зүйл 

Хамрагдах бүтээгдэхүүн 

Энэхүү Хэлэлцээрийг түүний 1 дүгээр хавсралтад дурдсан, цаашид хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүн гэж нэрлэх бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ. 

II БҮЛЭГ  
3 дугаар зүйл 

Хөнгөлөлт болон үүрэг амлалтын нэгдэл 

1.Гишүүн бүрийн Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт заасан дотоодын дэмжлэг 
болон экспортын татаасын тухай үүрэг амлалт нь татаасыг хязгаарлах үүрэг амлалтыг 
бий болгох бөгөөд ингэснээрээ 1994 оны ТХЕХ-ийн салшгүй хэсэг болно. 

2.6 дугаар зүйлийн заалтын дагуу аливаа гишүүн өөрийн Амлалтын жагсаалтын 
IV бүлгийн I хэсэгт заасан үүрэг амлалтаас илүү хэмжээгээр дотоодын үйлдвэрлэгчдэд 
дэмжлэг үзүүлэх ёсгүй. 

3.9 дүгээр зүйлийн 2 (b) болон 4 дэх хэсгийн заалтын дагуу аливаа гишүүн өөрийн 
Амлалтын жагсаалтын IV бүлгийн II хэсэгт заасан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон 
бүлэг бүтээгдэхүүний хувьд тэнд дурдсан төсвийн зарлага болон тоон үүрэг амлалтын 
түвшингээс давж буй 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад дурдсан экспортын татаасыг олгох 
ёсгүй бөгөөд тийм татаасыг мөн өөрийн Амлалтын жагсаалтын тухайн хэсэгт заагаагүй 
аль ч хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд олгох ёсгүй. 

III БҮЛЭГ   
4 дүгээр зүйл 

Зах зээлд нэвтрэх 

1.Амлалтын жагсаалтад тусгагдсан зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдсон хөнгөлөлт 
нь тарифын үүрэг болон бууралт, түүнчлэн зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан тэнд 
заасан аливаа үүрэг амлалтад хамаарна. 



2.Гишүүд 5 дугаар зүйл болон 5 дугаар хавсралтад өөрөөр заагаагүй тохиолдолд 
гаалийн ердийн тарифт2 шилжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн аливаа төрлийн арга 
хэмжээг хэвээр хадгалах, өөрчлөх, эсхүл сэргээн хэрэглэх ёсгүй. 

5 дугаар зүйл 

Хамгаалалтын тусгай заалт 

1.1994 оны ТХЕХ -ийн 2 дугаар зүйлийн 1 (b) хэсгийн заалтаас үл хамааран, 
аливаа гишүүн энэхүү Хэлэлцээрийн 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт дурдсан арга 
хэмжээг гаалийн ердийн татварт шилжүүлсэн болон өөрийн Амлалтын жагсаалтад 
энэхүү Зүйлийн заалтуудын үйлчлэлд хамрагдаж болох хөнгөлөлт гэх утга агуулсан 
“SSG“ гэсэн тэмдэглэгээ бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний импорттой холбогдуулан 
дор дурдсан 4 болон 5 дахь хэсгийн заалтыг дараахь тохиолдолд ашиглаж болно. Үүнд: 

(a)хөнгөлөлт өгч буй гишүүний гаалийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа тухайн 
бүтээгдэхүүний импортын хэмжээ аливаа жилийн туршид 4 дэх хэсэгт дурдсаны дагуу 
зах зээлд нэвтрэх одоогийн боломжид хамаарах босго түвшнээс илүү гарсан бол; эсхүл 
(дорхи заалтыг энэ заалттай нэгэн зэрэг ашиглаж болохгүй), 

(b)хөнгөлөлт өгч буй гишүүний гаалийн нутаг дэвсгэрт тухайн барааг ачилтын CIF 
нөхцлөөр импортолсон, өөрийн үндэсний валютаар илэрхийлсэн үнэ нь тухайн барааны 
1986-1988 оны лавлагааны дундаж үнэтэй3 тэнцэх босго үнээс доогуур байвал. 

2.Дээрх 1 дэх хэсэгт заасан хөнгөлөлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг болгож тогтоогдсон 
зах зээлд нэвтрэх одоогийн болон хамгийн бага түвшний үүрэг амлалтад хамаарах 
импортыг 1 (a) дэд хэсэг болон 4 дэх хэсгийн заалтыг хэрэглэхэд шаардлагатай 
импортын хэмжээг тодорхойлох зорилгоор тооцох боловч тухайн үүрэг амлалтад 
хамаарах импортод 1 (a) дэд хэсэг болон дорхи 4 дэх хэсэг, эсхүл 1 (b) дэд хэсэг, дор 
дурдсан 5 дахь хэсгийн алины ч дагуу ногдуулж байгаа аливаа нэмэлт татвар 
нөлөөлөхгүй. 

3.1(a) дэд хэсэг болон 4 дэх хэсгийн дагуу ногдуулж буй нэмэлт татвар 
нэвтрүүлэхээс өмнө байгуулсан гэрээний үндсэн дээр замд яваа (en route) тухайн 
бүтээгдэхүүний аливаа нийлүүлэлт нь аливаа тийм нэмэлт татвараас чөлөөлөгдөх 
бөгөөд харин 1 (a) дэд хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү нийлүүлэлтийг 
тухайн бүтээгдэхүүний дараагийн жилийн импортын хэмжээнд оруулан тооцож болох 
нөхцөлд тус нэмэлт татвараас ийнхүү чөлөөлнө. 

4.1(a) дэд хэсгийн дагуу ногдуулж буй аливаа нэмэлт татварыг зөвхөн түүнийг 
нэвтрүүлсэн жилийн эцэс хүртэл мөрдөх бөгөөд гагцхүү тухайн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн жилд хүчин төгөлдөр байсан гаалийн ердийн татварын түвшний гуравны 
нэгээс илүүгүй хэмжээнд ногдуулна. Дата өгөгдөл нь байгаа өмнөх гурван жилийн 
хугацаанд холбогдох дотоодын хэрэглээний4 хувиар илэрхийлсэн импорт хэмээн 

                                                        
2 Эдгээр арга хэмжээнд 1947 оны ТХЕХ-ийн заалтыг мөрдөлгүйгээр хэрэглэж байгаа тухайн орны онцлогтой 
арга хэмжээ  мөн эсэхээс үл хамааран, импортын тоон хязгаарлалт, импортын төрөл бүрийн татвар, 
импортын доод үнэ, үзэмжээр олгох импортын тусгай зөвшөөрөл, улсын худалдааны байгууллагаар 
дамжуулан мөрдөж байгаа тарифын бус арга хэмжээ, экспортын сайн дурын хориг болон гаалийн ердийн 
тарифаас бусад ижил төрлийн хилийн арга хэмжээ орох бөгөөд 1994 оны ТХЕХ болон ДХБ-ын тухай 
Хэлэлцээрийн Хавсралт 1А-д дурдсан Олон талт худалдааны бусад хэлэлцээрийн төлбөрийн тэнцэлтэй 
холбогдолтой болон бусад ерөнхий, хөдөө аж ахуйн бус заалтын дагуу авах арга хэмжээнүүд энд 
хамаарахгүй. 
3 Энэхүү дэд хэсгийн заалтыг хэрэглэхэд ашиглах лавлагааны үнэ нь ерөнхийдөө тухайн бүтээгдэхүүний 
нэгж үнэлгээний дундаж c.i.f. үнэ байх бөгөөд бусад тохиолдолд бүтээгдэхүүний чанарын болон түүний 
боловсруулалтын шатны нөхцлийг тодорхойлсон холбогдох үнэ байна. Үүнийг анхны хэрэглээний дараа ил 
тод байдлаар тусад нь тодорхойлох бөгөөд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд ногдуулж болох нэмэлт 
татварыг тодорхойлох боломжийг бусад гишүүнд олгоно. 
4 Дотоодын хэрэглээг ашиглаагүй тохиолдолд 4(а) дэд хэсэгт заасан суурь хязгаар түвшин үйлчилнэ. 



тодорхойлсон зах зээлд нэвтрэх боломжид тулгуурласан дор дурдсан хуваарийн дагуу 
босго түвшинг тогтоох ёстой. Үүнд: 

a)хэрэв бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх тийм боломж 10 хувьтай тэнцүү буюу 
түүнээс бага байвал суурь босго түвшин 125 хувьтай тэнцүү байна; 

b)хэрэв бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх тийм боломж нь 10 хувиас илүү боловч 
30 хувьтай тэнцүү буюу түүнээс бага байвал суурь босго түвшин 110 хувьтай тэнцүү 
байна; 

c)хэрэв бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх тийм боломж нь 30 хувиас илүү бол 
суурь босго түвшин 105 хувьтай тэнцүү байна. 

Бүхий л тохиолдолд, хөнгөлөлт өгч буй гишүүний гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж 
байгаа бүтээгдэхүүний импортын үнэмлэхүй хэмжээ нь дээр тодорхойлсон суурь босго 
түвшинг  дата өгөгдөл нь байгаа өмнөх гурван жилд хийгдсэн импортын дундаж тоо 
хэмжээгээр үржүүлсэн дүн (х) болон өмнөх жилтэй нь харьцуулахад дата өгөгдөл нь 
байгаа хамгийн сүүлийн жилд тухайн бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэглээний хэмжээнд 
гарсан үнэмлэхүй өөрчлөлт (у) хоёрын нийлбэр байх бөгөөд харин нэмэлт татвар тогтоох 
босго түвшин нь дээр (х)-д дурдсан импортын дундаж тоо хэмжээний 105 хувиас бага 
байх ёсгүй. 

5.1(b) дэд хэсгийн үндсэн дээр нэвтрүүлсэн нэмэлт татварын хэмжээг дор 
дурдсан хуваарийн дагуу тогтооно. Үүнд: 

(a) хэрэв ачуулсан барааны үндэсний валютаар илэрхийлсэн импортын CIF үнэ 
(цаашид “импортын үнэ” гэнэ), дурдсан дэд хэсгийн дагуу тодорхойлсон босго үнийн 
хоорондын зөрүү нь босго үнийн 10 хувьтай тэнцүү буюу түүнээс бага байвал нэмэлт 
татвар ногдуулахгүй; 

(b)хэрэв импортын үнэ болон босго үнийн хоорондын зөрүү нь (цаашид “зөрүү” 
гэнэ) босго үнийн 10 хувиас илүү боловч 40 хувьтай тэнцүү буюу түүнээс бага байвал 
нэмэлт татвар нь зөрүү нь 10 хувиас хэтэрч байгаа үнийн дүнгийн 30 хувьтай тэнцүү 
байна; 

(c)хэрэв зөрүү нь босго үнийн 40 хувиас илүү боловч 60 хувьтай тэнцүү буюу 
түүнээс бага байвал нэмэлт татвар нь зөрүү нь 40 хувиас хэтэрч байгаа үнийн дүнгийн 
50 хувьтай тэнцүү байх бөгөөд түүн дээр (b) дэд хэсэгт заасан нэмэлт татварыг нэмж 
тооцно; 

(d)хэрэв зөрүү нь 60 хувиас илүү боловч 75 хувьтай тэнцүү буюу түүнээс бага 
байвал нэмэлт татвар нь босго үнийн 60 хувиас хэтэрч байгаа зөрүүны дүнгийн 70 хувь 
байх бөгөөд түүн дээр (b) болон (c) дэд хэсэгт заасан нэмэлт татварыг нэмж тооцно; 

(e)хэрэв зөрүү нь босго үнийн 75 хувиас илүү байвал нэмэлт татвар нь 75 хувиас 
хэтэрч байгаа зөрүүны дүнгийн 90 хувьтай тэнцүү байх бөгөөд түүн дээр (b), (c) болон (d) 
дэд хэсэгт заасан нэмэлт татварыг нэмж тооцно. 

6.Түргэн гэмтдэг болон улирлын чанартай бүтээгдэхүүний хувьд дээр дурдсан 
нөхцлийг тухайн бүтээгдэхүүний онцлог шинж чанарыг тооцож үзэх замаар хэрэглэнэ. 
Тухайлбал, 1(а) дэд хэсэг болон 4 дэх хэсэгт дурдсаны дагуу суурь хугацааны хүрээнд 
холбогдох хугацаа тогтоохдоо арай богино хугацаа хэрэглэж болох бөгөөд 1(b) дэд 
хэсгийн дагуу өөр өөр хугацаанд хамруулсан янз бүрийн лавлагааны үнэ ашиглаж болно. 

7.Тусгай хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явдал нь ил тод байх ёстой. 
Дээр дурдсан 1 (а) дэд хэсгийн дагуу арга хэмжээ авч байгаа аливаа гишүүн холбогдох 



өгөгдлийг агуулсан мэдээллийг Хөдөө аж ахуйн хороонд бичгээр, аль болох эрт 
хугацаанд урьдчилан, ямар ч тохиолдолд тухайн арга хэмжээг нэвтрүүлснээс хойш 10 
хоногийн дотор багтаан өгч байна. Хэрэглээний хэмжээний өөрчлөлтийг 4 дэх хэсгийн 
дагуу авах арга хэмжээнд хамаарах тарифын ангиллаар нь тус тусад нь хуваарилах 
ёстой тохиолдолд холбогдох өгөгдөл нь тухайн өөрчлөлтийг хуваарилахад ашигласан 
мэдээлэл болон аргыг тусгах ёстой. 4 дэх хэсгийн дагуу арга хэмжээ авч байгаа гишүүн 
сонирхогч аливаа бусад гишүүнд тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцлийн талаар 
харилцан зөвлөлдөх боломж олгоно. Дээрх 1(b) дэд хэсгийн дагуу арга хэмжээ авч 
байгаа аливаа гишүүн холбогдох өгөгдөл агуулсан мэдээллийг Хөдөө аж ахуйн хороонд 
бичгээр, анхны тийм арга хэмжээ хэрэгжсэнээс хойш 10 хоногийн дотор, эсхүл түргэн 
гэмтдэг болон улирлын чанартай бүтээгдэхүүний хувьд анхны арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн 
аль ч үед өгч болно. Гишүүд холбогдох бүтээгдэхүүний импортын хэмжээ буурч байгаа 
тохиолдолд 1(b) дэд хэсгийн заалтыг боломжийн хэрээр хэрэглэхгүй байх үүрэг хүлээнэ. 
Аль ч тохиолдолд тухайн арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа гишүүн сонирхогч аливаа 
гишүүнд тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцлийн талаар харилцан зөвлөлдөх боломж 
олгоно. 

8.Дээрх 1-7 дахь хэсгүүдийн заалтад нийцсэн арга хэмжээ авсан тохиолдолд, 
гишүүд тухайн арга хэмжээний хувьд 1994 оны ТХЕХ-ийн 19 дүгээр зүйлийн 1(а) болон 3 
дахь хэсэг, эсхүл Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 8 дугаар зүйлийн 2 
дахь хэсгийн заалтыг хэрэглэхгүй байх үүрэг хүлээнэ. 

9.Энэ зүйлийн заалт нь 20 дугаар зүйлээр тодорхойлсон шинэчлэлийг авч 
хэрэгжүүлэх хугацааны туршид хүчин төгөлдөр хэвээр үйлчилнэ. 

IV БҮЛЭГ 
6 дугаар зүйл 

Дотоодын дэмжлэгийн үүрэг амлалт 

1.Гишүүн бүрийн өөрийн Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт дурдсан дотоодын 
дэмжлэгийг бууруулах үүрэг амлалтыг энэ зүйл болон энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар 
хавсралтад тусгагдсан шалгуурын дагуу бууруулах шаардлагагүй дотоодын арга 
хэмжээнээс бусад, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдийн хувьд олгож байгаа дотоодын 
дэмжлэгийн бүхий л арга хэмжээнд хэрэглэнэ. Эдгээр үүрэг амлалт нь “Нийт дэмжлэгийн 
цогц хэмжүүр” болон “Албан үүрэг амлалтын жилийн болон эцсийн түвшин”-ий хэлбэрээр 
илэрхийлэгдэнэ. 

2.Дунд хугацааны хяналтын хэлэлцээрт шууд, эсхүл шууд бусаар үзүүлж байгаа 
хөдөө аж ахуйн болон хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих засгийн газрын тусламжийн арга 
хэмжээнүүд нь хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг гэж заасны 
дагуу, хөгжиж буй гишүүн улсуудын хөдөө аж ахуйд гол төлөв олгодог хөрөнгө 
оруулалтын татаас болон хөгжиж буй гишүүн улсуудын бага орлоготой, эсхүл ядуу эх 
үүсвэртэй үйлдвэрлэгчдэд гол төлөв олгодог хөдөө аж ахуйн орцын татаасыг дотоодын 
дэмжлэг бууруулах үүрэг амлалтаас чөлөөлөх бөгөөд энэ заалт нь хуулиар хориглосон 
мансууруулах төрлийн ургамал тариалах явдлыг орлуулах замаар бүтээгдэхүүний нэр 
төрлийг олшруулахад нь хөгжиж буй гишүүн улсуудын үйлдвэрлэгчдэд үзүүлдэг 
дотоодын дэмжлэг зэрэг бусад тохиолдолд ашигладаг заалттай ижил үйлчилнэ. Энэ 
хэсгийн шалгуурт нийцэж байгаа дотоодын дэмжлэгийг гишүүний мөрдөж буй одоогийн 
нийт ДЦХ-ийн тооцоололд багтаахыг шаардахгүй. 

3.Гишүүний зүгээс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд олгож байгаа, “Нийт мөрдөж 
буй ДЦХ”-ийн хүрээнд илэрхийлэгдсэн дотоодын дэмжлэгийн хэмжээ нь түүний 
Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт тодорхойлсон албан үүрэг амлалтын жилийн, эсхүл 
эцсийн холбогдох түвшнээс хэтрээгүй бол тухайн жилийн дотоодын дэмжлэгийн 
бууруулах үүрэг амлалтаа мөрдөж байна гэж тооцно. 



4.(a) Аливаа гишүүнээс дор дурдсан зүйлийг өөрийн мөрдөж буй тухайн үеийн 
нийт ДЦХ-ийн тооцоонд оруулах болон бууруулахыг шаардахгүй. Үүнд: 

(i) “Нийт мөрдөж буй ДЦХ”-ийн тооцоонд орох ёстой боловч хэмжээ нь гишүүний 
холбогдох жилийн хөдөө аж ахуйн тодорхой суурь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 
нийт үнийн дүнгийн 5 хувиас хэтрээгүй тухайн бүтээгдэхүүний дотоодын дэмжлэг; 

(ii) “Нийт мөрдөж буй ДЦХ”-ийн тооцоонд орох ёстой боловч хэмжээ нь тухайн 
гишүүний хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн үнийн дүнгийн 5 хувиас хэтрээгүй 
тодорхой бүтээгдэхүүний бус дотоодын дэмжлэг. 

(b)хөгжиж буй гишүүн улсын хувьд энэ хэсгийн дагуу ямар ч тохиолдолд 
зөвшөөрөгдөх дотоод дэмжлэгийн хувь хэмжээ (de minimis) нь 10 хувь байна. 

5.(a)Дараахь тохиолдолд үйлдвэрлэлийг хязгаарлах хөтөлбөрийн дагуу хийх 
шууд төлбөр нь дотоодын дэмжлэгийг бууруулах үүрэг амлалтад хамаарахгүй: 

(i)тийм төлбөр нь тодорхой талбай болон ургацтай холбоотой бол; эсхүл 

(ii)тийм төлбөр нь үйлдвэрлэлийн суурь түвшний 85 хувь, эсхүл түүнээс бага 
хэмжээгээр хийгдсэн бол; эсхүл 

(iii)төлбөрийг мал аж ахуйн салбарт тодорхой тогтоосон тоо толгойгоор тооцож 
хийсэн бол. 

(b)Дээр дурдсан шалгуурт нийцсэн шууд төлбөрийг бууруулах үүрэг амлалтаас 
чөлөөлөхдөө тухайн гишүүний “Нийт мөрдөж буй ДЦХ”-ийн тооцооноос тэдгээр шууд 
төлбөрийн үнийн дүнг хасч тооцох замаар гүйцэтгэнэ. 

7 дугаар зүйл 

Дотоодын дэмжлэгийн ерөнхий зарчмууд 

1.Гишүүн бүр бууруулах үүрэг амлалтад энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар 
хавсралтад дурдсан шалгуурын дагуу хамрагдаагүй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэгчдэд олгох дотоодын аливаа дэмжлэгийн арга хэмжээ нь дурдсан 
хавсралтын заалтад нийцэх явдлыг хангана. 

2.(a)Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд олгож байгаа дотоодын дэмжлэгийн аливаа 
арга хэмжээ, түүний дотор тэдгээр арга хэмжээнд оруулсан өөрчлөлт, мөн энэхүү 
Хэлэлцээрийн 2 дугаар хавсралтад дурдсан шалгуурыг хангаж байгааг нь, эсхүл тус 
Хэлэлцээрийн аливаа бусад заалтын үндсэн дээр бууруулахаас чөлөөлөгдөх ёстойг нь 
нотлох боломжгүй цаашдын аливаа арга хэмжээг гишүүний “Нийт мөрдөж буй ДЦХ”-ийн 
тооцоонд оруулсан байх шаардлагатай. 

(b)Гишүүний Амлалтын жагсаалтын IV бүлэгт нийт ДЦХ-ийн талаар үүрэг амлалт 
ороогүй тохиолдолд тухайн гишүүн 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт тогтоосон 
зөвшөөрөгдөх дотоод дэмжлэгийн хувь хэмжээний холбогдох (de minimis) түвшнээс илүү 
гарсан дэмжлэгийг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчдэд олгохгүй. 

V БҮЛЭГ   
8 дугаар зүйл 

Экспортын өрсөлдөөний талаарх үүрэг амлалт 



Гишүүн бүр энэхүү Хэлэлцээр болон тухайн гишүүний Амлалтын жагсаалтад 
заасан үүрэг амлалттай нийцэж байгаагаас бусад тохиолдолд экспортын татаас олгохгүй 
байх үүрэг хүлээнэ. 

9 дүгээр зүйл 

Экспортын татаасын талаарх үүрэг амлалт 

1.Энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу бууруулах үүрэг амлалтад дор дурдсан экспортын 
татаас хамрагдана. Үүнд: 

(a)засгийн газар, түүний агентлагуудын зүгээс компани, аж үйлдвэрийн салбар, 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, тийм үйлдвэрлэгчдийн хоршоолол, бусад 
нийгэмлэг, маркетингийн байгууллагад экспортын гүйцэтгэлтэй холбогдуулан олгож буй 
шууд татаас, түүний дотор биет бус байдлаар хийж буй төлбөр; 

(b)засгийн газар, түүний агентлагуудын зүгээс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
дотоодын зах зээл дээрх худалдан авагчдын төлдөг харьцуулсан үнээс доогуур үнээр 
тухайн бүтээгдэхүүний арилжааны бус нөөцөөс худалдсан, эсхүл экспортонд зориулсан 
тохиолдол; 

(c)хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорттой холбогдсон, засгийн газрын 
дэмжлэгтэй санхүүжүүлж буй төлбөр. Энэ нь төрийн данснаас гарч байгаа эсэхээс үл 
хамаарах бөгөөд түүний дотор тухайн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд, эсхүл экспортолсон 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд ашигласан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд ногдуулсан 
хураамжаас бүрдүүлсэн төлбөр хамаарна; 

(d) хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг экспортлох маркетингийн зардал (өргөн 
хэрэглэгддэг экспортын дэмжлэг болон зөвлөгөө үзүүлэх үйлчилгээнээс бусад), түүний 
дотор сав баглаа боодол, бүтээгдэхүүнийг сайжруулах, боловсруулах бусад зардал, 
түүнчлэн олон улсын тээвэр, ачаа тээврийн зардлыг бууруулахад зориулан олгох татаас; 

(e) дотоодын тээвэрлэлтийн тарифаас илүү хөнгөлөлттэй байхаар засгийн 
газраас тогтоосон буюу эрх олгосон экспортын бүтээгдэхүүний дотоод дахь тээврийн 
зардал; 

(f)экспортод гаргасан бүтээгдэхүүнд шингээсэн байдлаар нь тооцон xөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүнд олгох татаас; 

2.(a) Дээрх (b) дэд хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд, гишүүний Амлалтын 
жагсаалтад тодорхойлсон хэрэгжүүлэх хугацааны жил бүрийн экспортын татаасын үүрэг 
амлалтын түвшин нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдсан экспортын татаасын хувьд дор 
дурдсаныг илэрхийлнэ. Үүнд: 

(i)төсвийн зарлагыг бууруулах үүрэг амлалтын хувьд, тухайн жилд хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн, эсхүл холбогдох бүлэг бүтээгдэхүүнд хуваарилсан, эсхүл гаргасан 
байж болох татааст зориулсан зарлагын дээд түвшин; болон 

(ii)экспортын тоо хэмжээг бууруулах үүрэг амлалтын хувьд, тухайн жилд тийм 
экспортын татаас олгосон байж болох хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, эсхүл 
холбогдох бүлэг бүтээгдэхүүний дээд тоо хэмжээ. 

(b)Хэрэгжүүлэх хугацааны хоёр дахь жилээс эхлэн тав дахь жилийн дотор алинд 
нь ч,  аливаа гишүүн дээрх 1 дэх хэсэгт заасан экспортын татаасыг гишүүний Амлалтын 
жагсаалтын IV бүлэгт тодорхойлсон бүтээгдэхүүн, эсхүл бүлэг бүтээгдэхүүний холбогдох 



жилийн амлалтын түвшнээс илүү гарган олгож болно. Чингэхдээ дараахь нөхцлийг 
хангасан байна. Үүнд: 

(i)хэрэгжүүлэх хугацааны эхнээс тухайн жилийг дуусталх хугацаанд, холбогдох 
татааст зориулсан төсвийн зарлагын нийлбэр дүн нь гишүүний Амлалтын 
жагсаалтад дурдсан холбогдох жил дутмын төсвийн зарлагын үүрэг амлалтын 
түвшинг бүрэн хангаж ажилласан байсан тохиолдолд бий болох байсан нийлбэр 
дүнгээс төсвийн тийм зарлагын суурь хугацааны түвшний 3-аас илүү хувиар 
хэтрээгүй; 

(ii)хэрэгжүүлэх хугацааны эхнээс холбогдох жилийг дуусталх хугацаанд, тухайн 
экспортын татаасыг ашигласан бүтээгдэхүүний экспортын нийлбэр тоо хэмжээ нь 
гишүүний Амлалтын жагсаалтад дурдсан холбогдох жил дутмын тоо хэмжээний 
үүрэг амлалтын түвшинг бүрэн хангаж ажилласан байсан тохиолдолд бий болох 
байсан нийлбэр дүнгээс суурь хугацааны түвшний 1.75-аас илүү хувиар 
хэтрээгүй; 

(iii)хэрэгжүүлэх нийт хугацааны туршид, экспортын татааст зарцуулсан төсвийн 
зарлагын нийлбэр нийт дүн болон тийм экспортын татааснаас ашиг тус хүртсэн 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нь тухайн гишүүний Амлалтын жагсаалтад дурдсан 
жил дутмын холбогдох үүрэг амлалтын түвшинг бүрэн хангасан байсны үр дүнд 
бий болох байсан нийт дүнгээс илүү гараагүй; 

(iv)экспортын татааст зарцуулсан гишүүний төсвийн зарлага болон тийм 
татаасаас ашиг тус хүртсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нь хэрэгжүүлэх хугацааны 
эцэс гэхэд суурь хугацаа болох 1986-1990 оны түвшний 64 болон 79 хувиас тус 
тус илүү гараагүй. Хөгжиж буй орны хувьд энэхүү үзүүлэлт нь 76 болон 86 хувиас 
тус тус илүү гарахгүй. 

3.Экспортын татаасын хамрах хүрээг тэлэхийг хязгаарлахтай холбогдсон үүрэг 
амлалтыг Амлалтын жагсаалтад зааснаар авч үзнэ. 

4.Хэрэгжүүлэх хугацааны явцад, хөгжиж буй гишүүн орнуудаас бууруулах үүрэг 
амлалтыг тойрон гарах байдлаар хэрэглэхгүй тохиолдолд дээрх 1 дэх хэсгийн (d) болон 
(e) дэд хэсэгт дурдсан экспортын татаасын хувьд үүрэг амлалт авахыг шаардахгүй. 

10 дугаар зүйл 

Экспортын татаасын үүрэг амлалтыг тойрч гарахаас урьдчилан сэргийлэх 

1.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт дурдаагүй экспортын татаасыг экспортын 
татаасын үүрэг амлалтаас тойрч гарахад хүргэх, эсхүл тийм занал учруулах байдлаар 
хэрэглэхгүй бөгөөд арилжааны бус хэлцэл нь мөн тийм үүрэг амлалтыг тойрч гарахад 
ашиглагдах ёсгүй. 

2.Гишүүд экспортын зээл, экспортын зээлийн баталгаа, эсхүл даатгалын 
хөтөлбөрийн заалтыг зохицуулах талаар олон улсын хэмжээнд тохиролцсон дүрэм 
боловсруулах чиглэлээр ажиллах үүрэг хүлээх бөгөөд тийм дүрмийг тохиролцсоны 
дараа зөвхөн тэдгээр дүрэмд нийцүүлэн экспортын зээл, экспортын зээлийн баталгаа 
олгох буюу даатгалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ёстой. 

3.Бууруулах үүрэг амлалтын түвшингээс илүүгээр экспортлосон аливаа тоо 
хэмжээ нь татаасанд хамаарагдаагүй хэмээн батлаж буй аливаа гишүүн нь тухайн 
экспортын тоо хэмжээний хувьд 9 дүгээр зүйлд дурдсан эсэхээс үл шалтгаалан 
экспортын ямар ч татаас олгоогүй гэдгийг нотлох ёстой. 



4.Олон улсын хүнсний тусламж хандивлагч гишүүд дараахь нөхцлийг хангана: 

(a)олон улсын хүнсний тусламж олгох нь хүлээн авагч улсад гаргах хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний арилжааны экспорттой шууд ба шууд бусаар уягдсан байх ёсгүй; 

(b)олон улсын хүнсний тусламжийн гүйлгээ, түүний дотор мөнгөжүүлсэн хоёр 
талын хүнсний тусламж нь ХХААБ-ын “Илүүдэл бүтээгдэхүүнийг шилжүүлэх зарчмууд 
болон зөвлөлдөх үүрэг” журам, түүний дотор шаардлагатай үед Маркетингийн ердийн 
шаардлагын системийн дагуу хэрэгжих ёстой; бөгөөд 

(c)тийм тусламжийг боломжийн хэрээр буцалтгүй тусламжийн бүрэн хэлбэрээр, 
эсхүл Хүнсний тусламжийн тухай 1986 оны конвенцийн 4 дүгээр зүйлд заасан нөхцлөөс 
дордуулаагүй тааламжтай нөхцлөөр олгох ёстой. 

11 дүгээр зүйл 

Орц бүтээгдэхүүн 

Ямар ч тохиолдолд, эцсийн бүтээгдэхүүнд орц болон шингэсэн хөдөө аж ахуйн 
гаралтай анхдагч бүтээгдэхүүн нэгж бүрт олгосон татаас нь тухайн анхдагч 
бүтээгдэхүүнийг тэр чигээр нь экспортолсон тохиолдолд олгох байсан нэгж бүрийн 
экспортын татааснаас илүү гарах ёсгүй. 

VI БҮЛЭГ   
12 дугаар зүйл 

Экспортын хориг болон хязгаарлалтын зарчмууд 

1.Хэрэв аливаа гишүүн 1994 оны ТХЕХ-ийн 11 дүгээр зүйлийн 2(a) хэсгийн дагуу 
хүнсний бүтээгдэхүүнд экспортын ямар нэг шинэ хориг, эсхүл хязгаарлалт тогтоож 
байгаа бол тухайн гишүүн дараахь нөхцлийг мөрдөх ёстой. Үүнд: 

(a)экспортын хориг, эсхүл хязгаарлалт тогтоож байгаа гишүүн нь импортлогч 
гишүүний хүнсний аюулгүй байдалд тухайн хориг, эсхүл хязгаарлалтын үзүүлэх үр 
дагаврыг зохих ёсоор тооцох ёстой; 

(b)аливаа гишүүн экспортын хориг, эсхүл хязгаарлалт тогтоохоосоо өмнө Хөдөө 
аж ахуйн хороонд тухайн арга хэмжээний шинж чанар болон үргэлжлэх хугацааны 
талаарх мэдээлэл агуулсан мэдэгдлийг бичгээр, урьдчилан аль болох эрт өгөх ёстой 
бөгөөд тухайн арга хэмжээтэй холбоотой аливаа асуудалд импортлогчийн хувьд үлэмж 
ашиг сонирхолтой аливаа бусад гишүүнтэй хүсэлтээр нь зөвлөлдөж байна. Экспортын 
тийм хориг, эсхүл хязгаарлалт тогтоож байгаа гишүүн аливаа гишүүнийг хүсэлтээр нь 
шаардлагатай бүх мэдээллээр хангана. 

2. Тухайн тодорхой хүнсний бүтээгдэхүүний цэвэр экспортлогч хөгжиж буй гишүүн 
улсын зүгээс тийм арга хэмжээ авснаас бусад тохиолдолд энэ зүйлийн заалтыг аливаа 
хөгжиж буй гишүүн улсын хувьд хэрэглэхгүй. 

VII БҮЛЭГ   
13 дугаар зүйл 

Зохих ёсны хязгаарлалт 



1994 оны ТХЕХ, Татаас болон хариу арга хэмжээний тухай хэлэлцээр (цаашид 
энэ зүйлд “Татаасын хэлэлцээр” гэнэ)-ийн заалтыг үл харгалзан, хэрэгжүүлэх хугацааны 
туршид: 

(a)Энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар хавсралтын заалттай бүрэн нийцэж байгаа 
дотоодын дэмжлэгийн арга хэмжээ нь: 

(i)хариу татвар ногдуулах шаардлагагүй татаас5,6; 

(ii)1994 оны ТХЕХ-ийн 16 дугаар зүйл болон Татаасын хэлэлцээрийн III Бүлгийн 
заалтын үндсэн дээр авч болох хариу арга хэмжээнээс чөлөөлөгдсөн; 

(iii)1994 оны ТХЕХ -ийн 2 дугаар зүйлийн дагуу олгосон тарифын хөнгөлөлтөөс 
өөр нэг гишүүний хүртэх байсан ашиг тус ямар нэг заалт зөрчилгүйгээр 
цуцлагдсан, эсхүл хорогдсон7 гэх үндэслэлээр  1994 оны ТХЕХ-ийн 23 дугаар 
зүйлийн 1(b) хэсгийн заалтын дагуу авах хариу арга хэмжээнээс чөлөөлөгдсөн 
байна. 

(b)гишүүн бүрийн Амлалтын жагсаалтад тусгагдсан ёсоор, энэхүү Хэлэлцээрийн 
6 дугаар зүйлийн заалтуудад бүрэн нийцэж буй дотоодын дэмжлэгийн арга хэмжээнүүд, 
түүний дотор 5 дахь хэсгийн заалтын шаардлагад нийцсэн шууд төлбөр, түүнчлэн 
зөвшөөрөгдөх (de minimis) түвшний дотор багтсан болон болон 6 дугаар зүйлийн 2 дахь 
хэсгийн заалтад нийцсэн дотоодын дэмжлэг нь: 

(i)1994 оны ТХЕХ-ийн 6 дугаар зүйл болон Татаасын хэлэлцээрийн V Бүлгийн 
заалтын дагуу, хохирол учирсан, эсхүл тийм аюул оршиж байгаа нь тогтоогдоогүй 
бол татаасын хариу татвар ногдуулахаас чөлөөлөгдөх ба аливаа татаасын хариу 
татвартай холбогдсон магадлан тогтоох ажиллагаа эхлүүлэхэд зохих ёсоор 
хүлээцтэй хандах ёстой; 

(ii)тухайн арга хэмжээгээр 1992 оны маркетингийн жилд үзүүлж байсан 
дэмжлэгийн хэмжээнээс илүү гарсан дэмжлэг тодорхой бүтээгдэхүүнд үзүүлээгүй 
тохиолдолд, 1994 оны ТХЕХ-ийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, эсхүл Татаасын 
хэлэлцээрийн 5 болон 6 дугаар зүйлд үндэслэсэн хариу арга хэмжээнээс 
чөлөөлөгдөнө; 

(iii) тухайн арга хэмжээгээр 1992 оны маркетингийн жилд үзүүлж байсан 
дэмжлэгийн хэмжээнээс илүү гарсан дэмжлэг тодорхой бүтээгдэхүүнд үзүүлээгүй 
тохиолдолд, 1994 оны ТХЕХ -ийн 2 дугаар зүйлийн дагуу олгосон тарифын 
хөнгөлөлтөөс өөр нэг гишүүний хүртэх байсан ашиг тус ямар нэг заалт 
зөрчилгүйгээр цуцлагдсан, эсхүл хорогдсон гэх үндэслэлээр  1994 оны ТХЕХ-ийн 
23 дугаар зүйлийн 1(b) хэсгийн заалтын дагуу авах хариу арга хэмжээнээс 
чөлөөлөгдсөн байна. 

c)гишүүн бүрийн Амлалтын жагсаалтад тусгагдсан бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрийн 
V Бүлгийн холбогдох заалтад бүрнээ нийцэж буй экспортын татаас нь: 

(i)1994 оны ТХЕХ–ийн 6 дугаар зүйл болон Татаасын тухай хэлэлцээрийн V 
Бүлгийн заалтын дагуу, хохирол, эсхүл тийм аюул учруулж буй нь экспортын 
хэмжээ, үнийн нөлөөлөл, эсхүл цаашдын үр дагаварт үндэслэн тогтоогдсон 
нөхцөлд гагцхүү татаасын хариу татварт хамрагдаж болох ба татаасын хариу 

                                                        
5 Энэхүү зүйлд орсон “татаасын хариу татвар” гэдэг нь 1994 оны ТЕХХ-ийн 6 дугаар зүйл болон Татаас 
болон хариу арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 5 дугаар бүлэгт заасан татваруудыг хэлнэ. 
6 Монгол редакцийн тэмдэглэл: non-actionable subsidy 
7 Монгол редакцийн тэмдэглэл: non-violation nullification or impairment 



татвартай холбоотой магадлан тогтоох ажиллагааг8 эхлүүлэхэд зохих ёсны 
хүлээцтэй хандвал зохино; 

(ii)1994 оны ТХЕХ-ийн 16 дугаар зүйл, эсхүл Татаасын Хэлэлцээрийн 3, 5 болон 
6 дугаар зүйлийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс чөлөөлөгдөнө. 

VIII БҮЛЭГ   
14 дүгээр зүйл 

 
Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээ 

 
Гишүүд Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээ хэрэглэх тухай хэлэлцээрийг 

хүчин төгөлдөр болгохоор тохиролцов. 
 

IX БҮЛЭГ   
15 дугаар зүйл 

Тусгай болон ялгавартай нөхцөл 

1.Хөгжиж буй гишүүн улсуудад ялгавартай болон илүү тааламжтай нөхцөл олгох 
нь хэлэлцээний салшгүй хэсэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрснийг баримтлан, энэхүү 
Хэлэлцээрийн холбогдох заалтад тусгагдсан бөгөөд хөнгөлөлт болон үүрэг амлалтын 
жагсаалтуудад заагдсан ёсоор эдгээр орны үүрэг амлалтын хувьд тусгай болон 
ялгавартай нөхцөл олгоно. 

2.Хөгжиж буй орнууд бууруулах үүрэг амлалтыг 10 жил хүртэлх хугацаанд 
хэрэгжүүлэх уян хатан боломжтой байна. Нэн буурай хөгжилтэй орнуудаас бууруулах 
үүрэг амлалт авахыг шаардахгүй. 

X БҮЛЭГ   
16 дугаар зүйл 

Нэн буурай хөгжилтэй болон хүнсний цэвэр импортлогч хөгжиж буй орнууд 

1.Хөгжингүй гишүүн орнууд нь Шинэчлэлийн хөтөлбөрөөс нэн буурай хөгжилтэй 
болон хүнсний бүтээгдэхүүн цэвэр импортлогч хөгжиж буй орнуудад болзошгүй сөрөг 
нөлөө үзүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээний тухай шийдвэрийн хүрээнд тусгагдсан арга 
хэмжээ авна. 

2.Хөдөө аж ахуйн хороо нь энэ шийдвэрийн биелэлтэд зохих ёсоор хяналт тавьж 
байна. 

XI БҮЛЭГ   
17 дугаар зүйл 

Хөдөө аж ахуйн хороо 

Хөдөө аж ахуйн хороог үүгээр байгуулж байна. 

18 дугаар зүйл 

Үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг хянан үзэх 

                                                        
8 Монгол редакцийн тэмдэглэл: investigation 



1.Уругвайн үе шатны шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд тохиролцсон үүрэг 
амлалтын хэрэгжилтийг Хөдөө аж ахуйн хороо хянан үзэж байна. 

2.Хэрэгжилтийг хянан үзэх үйл ажиллагаа нь тухайн асуудлаар, тогтоосон 
давтамжит хугацаанд гишүүдээс хийсэн мэдэгдэл болон хянан үзэх үйл ажиллагаанд тус 
дөхөм үзүүлэхийн тулд Нарийн бичгийн дарга нарын газраас шаардан гаргуулсан баримт 
бичигт тулгуурлан явагдана. 

3.Дээрх 2 дахь хэсгийн дагуу гаргавал зохих мэдэгдлээс гадна бууруулахаас 
чөлөөлөхийг хүсэлт болгосон дотоодын дэмжлэгийн аливаа шинэ арга хэмжээ, эсхүл 
мөрдөж байгаа арга хэмжээнд оруулсан өөрчлөлтийн талаар нэн даруй мэдэгдэх ёстой. 
Энэхүү мэдэгдэлд шинэ, эсхүл өөрчилж байгаа арга хэмжээний талаарх тодорхой 
нарийвчилсан мэдээлэл болон 6 дугаар зүйл, эсхүл 2 дугаар хавсралтын аль нэгэнд 
тохиролцон оруулсан шалгуурт нийцэж байгаа эсэхийг тусгана. 

4. Гишүүд хянан үзэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ аливаа гишүүний дотоодын 
дэмжлэгийн талаарх үүрэг амлалтаа мөрдөх боломжид инфляцийн хэт өндөр түвшний 
үзүүлэх нөлөөлөлд зохих анхаарал тавибал зохино. 

5.Гишүүд энэхүү Хэлэлцээрийн дагуу авсан экспортын татаасын талаарх үүрэг 
амлалтынхаа хүрээнд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний дэлхий нийтийн худалдааны 
хэвийн өсөлтөд оролцох өөрийн оролцооны талаар Хөдөө аж ахуйн хорооны хүрээнд 
жил бүр зөвлөлдөж байхаар тохиролцсон болно. 

6.Хянан үзэх үйл ажиллагаа нь энэхүү Хэлэлцээрт тусгагдсан шинэчлэлийн 
хөтөлбөрийн дагуу үүрэг амлалтаа хэрэгжүүлэхтэй холбогдол бүхий аливаа асуудал 
хөндөн тавих боломжийг гишүүдэд олгоно. 

7.Аливаа гишүүн өөр нэг гишүүний зүгээс мэдэгдэх ёстой байсан гэж үзсэн аливаа 
арга хэмжээнд Хөдөө аж ахуйн хорооны анхаарлыг хандуулж болно. 

19 дүгээр зүйл 

Зөвлөлдөх болон маргаан шийдвэрлэх 

Энэхүү Хэлэлцээрийн хүрээнд зөвлөлдөх, маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
Маргаан таслан шийдвэрлэх тухай Ойлголцлын баримт бичгээр дэлгэрүүлэн мөрдөж буй 
1994 оны ТХЕХ-ийн 22 болон 23 дугаар зүйлийн заалтыг хэрэглэнэ. 

XII БҮЛЭГ   
20 дугаар зүйл 

Шинэчлэлийн үйл явцыг үргэлжлүүлэх 

Гишүүд суурь шинэчлэлд хүргэх дэмжлэг болон хамгаалалтыг үлэмж хэмжээгээр 
шат дараалан бууруулах урт хугацааны зорилтыг хэрэгжүүлэх явдал нь тасралтгүй үйл 
ажиллагаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх хэлэлцээг 
хэрэгжүүлэх хугацаа дуусахаас нэг жилийн өмнө эхлүүлэхээр тохиролцсон бөгөөд 
чингэхдээ дараахь зүйлийг анхааралдаа авна. Үүнд: 

(a)дэмжлэг бууруулах үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэх талаар энэ өдрийг хүртэл 
хуримтлуулсан туршлага; 

(b)хөдөө аж ахуйн салбарын дэлхийн худалдаанд дэмжлэг бууруулах үүрэг 
амлалтын үзүүлж буй нөлөө; 



(c)худалдааны бус асуудлууд, хөгжиж буй гишүүн улсуудад үзүүлж буй тусгай 
болон ялгавартай нөхцөл, түүнчлэн шударга, зах зээлд чиглэсэн хөдөө аж ахуйн 
худалдааны систем тогтоох зорилт болон энэхүү Хэлэлцээрийн оршил хэсэгт дурдсан 
бусад зорилт, холбогдох асуудлууд; болон 

(d)дээр дурдсан урт хугацааны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ямар нэмэлт үүрэг 
амлалт шаардагдаж байгаа тухай асуудал.  

XII ХЭСЭГ   
21 дүгээр зүйл 

Төгсгөлийн заалт 

1. 1994 оны ТХЕХ-ийн заалтууд болон ДХБ-ын тухай Хэлэлцээрийн Хавсралт 1А-
д дурдсан бусад олон талт худалдааны хэлэлцээрийн заалтууд нь энэхүү Хэлэлцээрийн 
заалтуудтай уялдан үйлчилнэ. 

2.Энэхүү Хэлэлцээрийн хавсралтууд нь үүгээр Хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг 
болсон болно. 

  



ХАВСРАЛТ I 

ХАМРАГДАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

1.Энэхүү Xэлэлцээр нь дараахь бүтээгдэхүүнийг хамарна: 

(i)УС-ийн 1-24 дүгээр бүлэг, хасах нь загас, загасан бүтээгдэхүүн, нэмэх нь* 

(ii) УС-ийн код 2905.43 (маннитол) 

  УС-ийн код 2905.44 (сорбитол) 

  УС-ийн зүйл 3301 (эфирийн тос) 

  УС-ийн зүйл 3501-ээс 3505 
(альбумын бодисууд, хувиргасан бусад 
цардуул, цавуу) 

  УС-ийн код 3809.10 (будаг заслын бодис) 

  УС-ийн код 3823.60 (сорбитол бусад бүтээгдэхүүн) 

  УС-ийн зүйл 4101-ээс 4103 (түүхий арьс, шир) 

  УС-ийн зүйл 4301  (ангийн үс, түүхий) 

  УС-ийн зүйл 50.01-ээс 50.03 (түүхий торго, хаягдал) 

  УС-ийн зүйл 51.01-ээс 51.03 (амьтны ноос, хялгас) 

  УС-ийн зүйл 52.01-ээс 52.03 
(түүхий хөвөн, хаягдал, самнасан 
хөвөн) 

  УС-ийн зүйл 53.01  (түүхий маалинга) 

  УС-ийн зүйл 53.02  (түүхий олс) 

2.Дээр дурдсан жагсаалт нь Амьтан, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээг хэрэглэх 
тухай хэлэлцээрээр хамрах бүтээгдэхүүнийг хязгаарлах ёсгүй. 

*Хаалтад байгаа бүтээгдэхүүний тодорхойлолт нь заавал бүрэн гэсэн үг биш. 

  



ХАВСРАЛТ 2 

ДОТООДЫН ДЭМЖЛЭГ: 
БУУРУУЛАХ ҮҮРЭГ АМЛАЛТААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.Бууруулах үүрэг амлалтаас чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргасан дотоодын дэмжлэгийн 
арга хэмжээ нь худалдааг гажуудуулах, үйлдвэрлэлд нөлөөлөх үр дагаваргүй, эсхүл тэр 
нь хамгийн бага хэмжээнд байх үндсэн шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Ийнхүү 
чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргасан бүх арга хэмжээ нь дор дурдсан суурь шалгуурт нийцэж 
байх ёстой. Үүнд: 

(a)тухайн дэмжлэгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлж буй бөгөөд хэрэглэгчдийн 
төлбөрийг оролцуулаагүй засгийн газрын хөтөлбөр (засгийн газарт орж ирэхээргүй 
болсон орлогыг оролцуулан)-өөс үзүүлэх; 

(b)тухайн дэмжлэг нь үйлдвэрлэгчдийн үнийг дэмжсэн үр дагаваргүй байх; 

дээр нь дор дурдсан тодорхой шалгуур, нөхцлийг хангасан байвал зохино. 

Үйлчилгээ үзүүлэх засгийн газрын хөтөлбөр 

2.Нийтлэг шинжтэй үйлчилгээ 

Энэ ангиллын бодлого нь хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн оршин суугчдад үйлчилгээ 
үзүүлэх, эсхүл хөнгөлөлт олгох хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зарлага (засгийн газарт орж 
ирэхээргүй болсон орлого)-ыг багтаана. Харин үйлдвэрлэгчид, эсхүл боловсруулах 
салбарынханд олгож буй шууд төлбөрийг багтаах ёсгүй. Дор жагсаасан, гэхдээ зөвхөн 
түүгээр хязгаарлагдахгүй чиглэлүүдийг хамарсан тийм хөтөлбөрүүд нь дээрх 1 дэх 
хэсгийн нийтлэг шалгуур болон дор дурдсан бодлогын онцлогтой нөхцлийг хангах ёстой: 

(a)судалгаа, түүний дотор ерөнхий судалгаа, байгаль орчны хөтөлбөртэй 
холбоотой судалгаа болон тодорхой бүтээгдэхүүний талаарх судалгааны хөтөлбөр; 

(b)хортон шавьж, өвчлөлийг хянах, түүний дотор нийтлэг болон тодорхой 
бүтээгдэхүүнд хамаарах хортон шавьж болон өвчлөлийг хянах арга хэмжээнүүд, 
тухайлбал урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, хөл хорио болон устгал; 

(c)сургалтын үйлчилгээ, түүний дотор ерөнхий болон мэргэжлийн сургалтын арга 
хэмжээнүүд; 

(d)бизнес өргөжүүлэх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, түүний дотор үйлдвэрлэгчид, 
хэрэглэгчдэд мэдээлэл дамжуулах болон судалгааны үр дүнг хүргэхэд тус дөхөм үзүүлэх 
арга хэрэгслүүд; 

(e) хяналт шалгалтын үйлчилгээ, түүний дотор ерөнхий хяналт шалгалтын 
үйлчилгээ болон эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, чанарын зэрэглэл, стандартчлал тогтоох 
зорилго бүхий тодорхой бүтээгдэхүүний хяналт шалгалт; 

(f)маркетинг, сурталчилгааны үйлчилгээ, түүний дотор тодорхой бүтээгдэхүүний 
холбогдолтой зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөө болон сурталчилгаа. Гэхдээ худалдагч 
тал өөрийн борлуулах үнийг бууруулах, эсхүл худалдан авагчдад эдийн засгийн шууд 
ашиг олгох байдлаар ашиглаж болох тодорхой бус зорилготой зардлыг оруулж 
тооцохгүй; 



(g)дэд бүтцийн үйлчилгээ, түүний дотор цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ, 
авто зам болон тээврийн бусад төрөл, зах зээлийн болон боомтын байгууламжууд, ус 
сувгийн байгууламж, усан сан, ус зайлуулах сүлжээнүүд болон байгаль орчны 
хөтөлбөртэй уялдсан дэд бүтцийн ажлууд. Бүхий л тохиолдолд, зарлага нь зөвхөн 
капитал байгууламжийн үйлчилгээ, барилгын ажилд зориулагдах ёстой бөгөөд нийтийн 
үйлчилгээний байгууламжуудын сүлжээ байгуулахаас бусад фермерийн аж ахуй доторх 
байгууламжуудын татаас энд орохгүй. Орц материал болон ашиглалтын зардлыг нөхөх 
татаас, эсхүл хөнгөлөлттэй хэрэглэгчээс авах хураамжийн татаас энд багтах ёсгүй. 

3.Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор улсын нөөц бүрдүүлэх9 

Үндэсний хууль тогтоомжид заасан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн 
салшгүй хэсгийг бүрдүүлж буй хүнсний нөөц хуримтлуулж хадгалахтай холбогдсон 
зарлага (эсхүл засгийн газарт орж ирэхээргүй болсон орлого). Тухайн хөтөлбөрийн 
хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хувийн хэвшлийн агуулахуудад үзүүлж байгаа 
засгийн газрын тусламж энд багтаж болно. 

Тийм нөөцийн хэмжээ болон бүрдүүлэлт нь зөвхөн хүнсний аюулгүй байдалтай 
холбогдуулан урьдчилан тодорхойлсон зорилтод түвшинд нийцэж байх ёстой. Нөөцийг 
бүрдүүлэх болон зарцуулах үйл ажиллагаа нь санхүүгийн хувьд ил тод байх ёстой. 
Засгийн газар хүнсний бүтээгдэхүүнийг тухайн үеийн зах зээлийн үнээр худалдан авах 
бөгөөд улсын нөөцөөс худалдахдаа тухайн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанарыг тооцсон, 
дотоодын зах зээлийн тухайн үеийн үнээс доогуур биш үнийг ашиглана. 

4.Дотоодын хүнсний тусламж10 

Хүн амын хэрэгцээтэй хэсэгт дотоодын хүнсний тусламж үзүүлэх зарлага (эсхүл 
засгийн газарт орж ирэхээргүй болсон орлого). 

Хүнсний тусламж авах эрх нь илчлэг хоол хүнсээр хангах зорилготой 
холбогдуулан тодорхой тогтоосон шалгуур дээр үндэслэгдэнэ. Тийм тусламжийг хүнсний 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээтэй иргэдэд шууд нийлүүлэх, эсхүл эрх бүхий иргэн хүнсээ зах 
зээлийн үнээр, эсхүл татаастай үнээр худалдан авах боломж олгосон хэлбэрээр хүргэнэ.  
Засгийн газар хүнсний бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн мөрдөгдөж буй үнээр худалдан авах 
бөгөөд тусламжийг санхүүжүүлэх болон захиран зарцуулах ажиллагаа нь ил тод байна. 

5.Үйлдвэрлэгчдэд олгох шууд төлбөр 

Бууруулах үүрэг амлалтаас чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргасан, үйлдвэрлэгчдэд олгох 
шууд төлбөрийн замаар үзүүлж буй дэмжлэг (эсхүл, засгийн газарт орж ирэхээргүй 
болсон орлого, түүний дотор биет бусаар олгосон төлбөр) нь дээрх 1 дэх хэсэгт заасан 
үндсэн шалгуур болон дор дурдсан 6-13 дахь хэсэгт заасан шууд төлбөрийн төрлүүдэд 
тавих тодорхой шалгуурт нийцэх ёстой. Хэрэв 6-13 дахь хэсэгт зааснаас бусад шууд 
төлбөрийн аливаа мөрдөгдөж буй болон шинэ төрлийн хувьд бууруулахаас чөлөөлүүлэх 
хүсэлт гаргасан бол тэр нь 1 дэх хэсэгт дурдсан нийтлэг шалгуурын дээр 6(b)-(е) 
хэсгүүдэд дурдсан шалгууруудад нийцсэн байх ёстой. 

                                                        
9 Энэхүү Хавсралтын 3 дугаар хэсгийн зорилгоор, үйл ажиллагаа нь албан ёсоор нийтлэгдсэн шалгуурууд, 
чиг удирдамжийн дагуу ил тод явагдаж буй хөгжиж байгаа орнуудын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
засгийн газрын нөөц бүрдүүлэх хөтөлбөрийг энэхүү хэсгийн заалтад нийцэж байгаа гэж үзнэ. Үүнд, хүнсний 
аюулгүй байдлын үүднээс хуримтлуулах хүнсний бүтээгдэхүүний нөөцийг хяналттай үнээр (administered 
prices) худалдан авч, борлуулж байгаа, гэхдээ худалдан авч буй үнэ, гаднахь харьцуулалтын үнийн 
хоорондын зөрүүг ДЦХ-т оруулан тооцсон хөтөлбөрүүд багтана. 
10 Энэхүү Хавсралтын 3 ба 4 дүгээр хэсгийн зорилгоор, хөгжиж байгаа орнууд дахь хот, хөдөөгийн ядуу 
иргэдийн хүнсний хэрэгцээг байнга, боломжийн үнээр хангах үүднээс татаасын үнээр хүнсний бүтээгдэхүүн 
нөөцөлж, зарцуулж буй ажиллагааг энэхүү хэсгийн заалтад нийцэж байгаа гэж үзнэ. 



6.Үнэ болон үйлдвэрлэлээс хамааралгүй үзүүлэх орлогын дэмжлэг 

(a)Тийм төлбөр авах эрх нь тодорхой, хөдөлгөөнгүй тогтоосон суурь хугацаан 
дахь орлого, үйлдвэрлэгч, эсхүл газар эзэмшигчийн эрх зүйн байдал, үйлдвэрлэлийн 
хүчин зүйлсийн ашиглалт, эсхүл үйлдвэрлэлийн түвшин зэрэг шалгуурт тулгуурлана; 

(b)Аливаа тухайн жилийн тийм төлбөрийн хэмжээ нь тухайн үйлдвэрлэгчийн 
суурь хугацаанаас хойшхи аль ч жилийн үйлдвэрлэл (шилжүүлсэн нэгжээр тооцсон 
малыг оролцуулан)-ийн нэр төрөл, хэмжээнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд дээр 
тулгуурлахгүй; 

(c)Аливаа тухайн жилийн тийм төлбөрийн хэмжээ нь суурь хугацаанаас хойшхи 
аль ч жилд үйлдвэрлэсэн аливаа бүтээгдэхүүнд хэрэглэж байгаа дотоодын, эсхүл олон 
улсын зах зээлийн үнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд тулгуурлахгүй; 

(d)Аливаа тухайн жилийн тийм төлбөрийн хэмжээ нь суурь хугацаанаас хойшхи 
аль ч жилд ашигласан үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд 
тулгуурлахгүй; 

(e)Тийм төлбөр авахад үйлдвэрлэл явуулсан байх шаардлагагүй. 

7.Орлогын даатгал болон орлогын баталгаат сүлжээний хөтөлбөр дэх засгийн 
газрын санхүүгийн оролцоо 

(a)Зөвхөн хөдөө аж ахуйгаас олсон орлогыг тооцсоны үндсэн дээр гарсан орлогын 
алдагдал нь өмнөх гурван жил дэх, эсхүл өмнөх таван жилийн хугацааны хамгийн өндөр, 
хамгийн бага үзүүлэлттэй жилүүдийг хасан тооцсон гурван жилийн дунджаар авсан нийт 
орлогын, эсхүл дүйцэх цэвэр орлого (тухайн, эсхүл ижил төрлийн хөтөлбөрөөр олсон 
аливаа төлбөр орохгүй)-ын 30 хувиас хэтэрсэн тохиолдолд тийм төлбөр авах эрх 
тодорхойлогдоно. Энэ нөхцлийг хангасан аливаа үйлдвэрлэгч тийм төлбөр авах эрхтэй; 

(b)Тийм төлбөрийн хэмжээ нь үйлдвэрлэгчийн тийм тусламж авах эрх нь нээгдсэн 
тухайн жилийн орлогын алдагдлын 70 хувиас доош хэмжээний нөхөн олговор байна; 

(c)Тийм аливаа төлбөрийн хэмжээ нь зөвхөн орлогод хамаатай бөгөөд тухайн 
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хэмжээ (шилжүүлсэн нэгжээр 
тооцсон малыг оролцуулан), тухайн үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа дотоодын, олон улсын 
зах зээлийн үнэ, ашигласан үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсэд хамаарахгүй; 

(d)Хэрэв үйлдвэрлэгч тухайн нэг жилд энэ хэсэг болон 8 дахь хэсэг (байгалийн 
гамшгийн үед үзүүлэх тусламж)-ийн үндсэн дээр төлбөр авч байгаа бол тийм 
төлбөрүүдийн нийлбэр дүн нь үйлдвэрлэгчийн нийт алдагдлын 100 хувиас бага байна. 

8.Байгалийн гамшгийн үед үзүүлэх тусламжийн төлбөрүүд (шууд олгосон, эсхүл 
тариалангийн даатгалын хөтөлбөр дэх засгийн газрын санхүүгийн оролцоогоор 
санхүүжих) 

(a)Тийм төлбөрийн эрх нь зөвхөн засгийн газрын байгууллагууд байгалийн, эсхүл 
түүнтэй адилтгах гамшиг (тухайн гишүүний нутаг дэвсгэр дээр өвчин дэгдэх, хортон 
шавьж мэрэгчид тархах, цөмийн осол болох, дайн дэгдэх) тохиолдсон, эсхүл тохиолдоод 
байгааг албан ёсоор зөвшөөрсний дараа үүсэх бөгөөд өмнөх гурван жилийн 
үйлдвэрлэлийн дундаж түвшин, эсхүл өмнөх таван жилийн хугацааны хамгийн өндөр, 
хамгийн бага үзүүлэлттэй жилүүдийг хасан тооцсон гурван жилийн дундаж түвшний 30 
хувиас илүү гарсан үйлдвэрлэлийн алдагдлаар тодорхойлогдоно; 



(b)Гамшигтай холбогдуулан хийж буй төлбөрийг зөвхөн тухайн байгалийн 
гамшгийн улмаас учирсан орлого, малын тоо толгой (амьтны мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний холбогдолтой төлбөрийг оролцуулан), газар, үйлдвэрлэлийн бусад хүчин 
зүйлийн алдагдлын хувьд хэрэглэнэ; 

(c)Төлбөрөөр тийм алдагдлыг нөхөх нийт өртгөөс илүүгүй хэмжээний олговор өгөх 
бөгөөд үүнд ирээдүйн үйлдвэрлэлийн нэр төрөл, эсхүл тоо хэмжээг шаардахгүй ба 
тогтоож өгөхгүй; 

(d)Байгалийн гамшгийн үед хийгдсэн төлбөр нь дээрх (b) шалгуурт тодорхойлсон 
алдагдал цаашид гарахаас урьдчилан сэргийлэх, эсхүл тийм алдагдлыг арилгахад 
шаардагдах түвшнээс хэтрэхгүй; 

(e)Хэрэв үйлдвэрлэгч тухайн жилд энэ хэсэг болон 7 дахь хэсэг (орлогын даатгал 
болон орлогын баталгаат сүлжээний хөтөлбөрүүд)-ийн үндсэн дээр төлбөр авч байгаа 
бол тийм төлбөрүүдийн нийлбэр дүн нь үйлдвэрлэгчийн нийт алдагдлын 100 хувиас бага 
байх ёстой. 

9.Үйлдвэрлэгч салбараас гарахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрөөр11 бүтцийн 
өөрчлөлт хийхэд олгох тусламж  

(a)Тийм төлбөр авах эрх нь зах зээлд борлуулах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа этгээд салбараас гарах, эсхүл хөдөө аж ахуйн бус салбарт 
шилжих явдлыг хөнгөвчлөхөд зориулсан хөтөлбөрт тодорхой тогтоосон шалгуураар 
тодорхойлогдоно; 

(b)Төлбөрийн нөхцөл нь хүлээн авагчийн зах зээлд борлуулах хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс бүрэн гүйцэд болон нэг мөр гарах явдлаас хамаарна. 

10.Нөөц ашиглахыг зогсоох хөтөлбөрөөр12 бүтцийн өөрчлөлтөд үзүүлэх тусламж 

(a)Тийм төлбөр авах эрх нь зах зээлд борлуулах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх зорилгоор газар, бусад нөөц, түүний дотор малын нөөц ашиглахыг зогсооход 
чиглэсэн хөтөлбөр дэх тодорхой тогтоосон шалгуураар тодорхойлогдоно; 

(b)Төлбөрийн нөхцөл нь зах зээлд борлуулах хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлээс газрыг дор хаяж гурван жилээр гаргах, малын хувьд тэдгээрийг нядлах, 
эсхүл нэг мөр малгүй болох явдлаас хамаарна; 

(c)Төлбөр хийхдээ тийм газар болон бусад нөөцийг зах зээлд борлуулах хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд өөр хувилбараар ашиглахыг шаардах буюу тусгайлан 
заах ёсгүй; 

(d)Төлбөр нь үйлдвэрлэлд ашиглагдан үлдсэн газар, бусад нөөцийг ашиглан 
үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ, дотоод болон олон улсын зах 
зээлийн үнийн аль алинаас нь хамаарахгүй. 

11.Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгээр бүтцийн өөрчлөлт хийхэд үзүүлэх тусламж  

(a)Тийм төлбөр авах эрх нь бүтцийн хувьд бодитойгоор харагдаж буй сул талыг 
засах зорилгоор үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагааг санхүүгийн, эсхүл биет бүтцийн хувьд 
өөрчлөн шинэчлэхэд чиглэсэн засгийн газрын хөтөлбөр дэх тодорхой тогтоосон 
шалгуураар тодорхойлогдоно. Тийм хөтөлбөрт хамрагдах эрх нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр 
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газрыг дахин хувьчлах талаарх засгийн газрын тодорхой хөтөлбөр дээр үндэслэгдэж 
болно; 

(b)Аль ч жил дэх тийм төлбөрийн хэмжээ нь дор дурдсан (е) шалгуурт 
тусгагдсанаас бусад тохиолдолд суурь хугацааны дараах аль ч жилд тухайн 
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн (тооцсон малыг оролцуулан)-ий нэр төрөл, 
эсхүл хэмжээнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд үндэслэх ёсгүй; 

(c)Тухайн аливаа жилд олгох тийм төлбөрийн хэмжээ нь суурь хугацааны дараах 
аль нэг жилд үйлдвэрлэсэн ямар ч бүтээгдэхүүний дотоодын болоод олон улсын зах 
зээлийн үнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд үндэслэх ёсгүй; 

(d)Төлбөрийг тухайн зориулалтын хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хугацаанд л зөвхөн олгоно; 

(e)Төлбөр олгохдоо тодорхой бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхгүй байхыг шаардахаас 
бусдаар, хүлээн авагчид хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрх олгох, эсхүл ямар 
нэг хэлбэрээр бүтээгдэхүүний нэр заан үйлдвэрлэхийг зөвшөөрөх ёсгүй; 

(f)Төлбөр нь бүтцийн сул талыг нөхөхөд шаардагдах хэмжээгээр хязгаарлагдана. 

12.Байгаль орчныг хамгаалах хөтөлбөрийн холбогдолтой төлбөр 

(a)Тийм төлбөр авах эрх нь байгаль орчныг хамгаалах, эсхүл хэвээр хадгалах 
засгийн газрын тодорхой тогтоосон хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг байдлаар 
тодорхойлогдох бөгөөд засгийн газрын тухайн хөтөлбөрт тусгагдсан тодорхой нөхцлүүд, 
түүний дотор үйлдвэрлэлийн арга, эсхүл орцод холбогдолтой нөхцлийг хангаж байгаа 
эсэхээс хамаарна; 

(b)Төлбөрийн хэмжээ нь засгийн газрын хөтөлбөрийг биелүүлэхтэй холбогдсон 
нэмэлт зардал, эсхүл орлогын алдагдлын хэмжээгээр хязгаарлагдана. 

13.Бүс нутгийн тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээн дэх төлбөр 

(a)Тийм төлбөр авах эрх гагцхүү тааламжгүй нөхцөл байдалтай бүс нутаг дахь 
үйлдвэрлэгчдээр хязгаарлагдана. Тийм бүс нутаг тус бүр нь эдийн засаг, засаг 
захиргааны тодорхой шинж агуулсан, хууль болон зохицуулалтаар тодорхой томьёолсон 
хөндлөнгийн сонирхлоос ангид бодит шалгуурын үндсэн дээр болон тухайн бүсийн 
хүндрэл нь түр зуурынхыг бодоход илүү ноцтой нөхцөл байдлаас үүдэн гарсан болохыг 
илтгэсэн тааламжгүй нөхцөл байдалд байгаа хэмээн тооцогдож буй тодорхой заагдсан, 
үргэлжилсэн газар зүйн бүс байх ёстой; 

(b)Тийм төлбөрийн хэмжээ нь тухайн үйлдвэрлэлийг бууруулах шаардлагаас 
бусдаар бол, суурь хугацааны дараах аль ч жилд тухайн үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүн (шилжүүлсэн нэгжээр тооцсон малыг оролцуулан)-ний нэр төрөл, эсхүл 
хэмжээнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд суурилах ёсгүй; 

(c) Тухайн аливаа жилд олгох тийм төлбөрийн хэмжээ нь суурь хугацааны дараах 
аль нэг жилд үйлдвэрлэсэн ямар ч бүтээгдэхүүний дотоодын болоод олон улсын зах 
зээлийн үнээс хамаарахгүй бөгөөд түүнд үндэслэх ёсгүй; 

(d)Төлбөрийг зөвхөн эрх бүхий бүс нутгийн үйлдвэрлэгчид авах боломжтой байх 
бөгөөд гэхдээ тийм бүс нутгийн бүх үйлдвэрлэгчдэд нээлттэй байвал зохино; 



(e)Төлбөр нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлтэй холбоотой байх нөхцөлд, тухайн 
хүчин зүйлийн босго түвшнээс давсан дүнгийн хувьд буурах шатлалаар13 хийгдэх ёстой; 

(f)Төлбөр нь заасан нутаг дэвсгэрт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэхтэй холбогдсон нэмэлт зардал, эсхүл орлогын алдагдлын хэмжээгээр 
хязгаарлагдана. 
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ХАВСРАЛТ 3 

ДОТООДЫН ДЭМЖЛЭГ: 
ДЭМЖЛЭГИЙН ЦОГЦ ХЭМЖҮҮРИЙН ТООЦОО 

1.6 дугаар зүйлийн заалтын хүрээнд Дэмжлэгийн цогц хэмжүүр (ДЦХ)-ийг тооцож 
гаргахдаа, зах зээлийн үнийн дэмжлэг, чөлөөлөгдөөгүй шууд төлбөр, эсхүл бууруулах 
үүрэг амлалтаас чөлөөлөгдөөгүй бусад татаас (”чөлөөлөгдөөгүй бусад арга хэмжээ”) авч 
байгаа хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүн нэг бүрийн хувьд бүтээгдэхүүн тус бүрийн 
онцлогтой суурь дээр үндэслэнэ. Тусгайлсан бүтээгдэхүүнтэй холбоогүй олгосон 
дэмжлэгийг нийт мөнгөн дүнгээр нь тусгайлсан бүтээгдэхүүнтэй холбоогүй ганц л ДЦХ-т 
нэгтгэж тооцно. 

2.1 дэх хэсэгт заасан татаасуудад засгийн газар, эсхүл түүний байгууллагаас 
гаргаж буй төсвийн зарлага болон хурааж авахаа больсон орлого14 багтана. 

3.Үндэсний болон орон нутгийн түвшний аль алиных нь дэмжлэг энд багтана. 

4.Үйлдвэрлэгчийн төлсөн хөдөө аж ахуйн тодорхой татвар, эсхүл хураамжийг 
ДЦХ-ээс хасаж тооцно. 

5.Үндсэн хугацааны хувьд дор дурдсанаар тооцсон ДЦХ нь дотоодын дэмжлэгийг 
бууруулах үүрэг амлалтаа биелүүлэх суурь түвшин болно. 

6.Хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүн тус бүрийн хувьд тусгай ДЦХ-ийг тогтоож, 
нийт мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн байна. 

7.ДЦХ-ийг хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүнийг анхлан борлуулах газарт аль 
болох хамгийн ойрхон байгаа байдлаар тооцоолно. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн 
боловсруулах үйлдвэрийн газрыг дэмжих арга хэмжээг хөдөө аж ахуйн үндсэн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчид ашиг тус хүртээж буй хэмжээгээр нь оролцуулан тооцно. 

8.Зах зээлийн үнийг дэмжих: харьцуулж буй тогтворжуулсан гадаад үнэ болон 
мөрдөгдөж буй зохицуулсан үнийн хоорондын зөрүүг зохицуулсан үнэ мөрдөх эрх бүхий 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээгээр үржүүлэн гаргах замаар зах зээлийн үнийн дэмжлэгийг 
тооцно. Худалдаж авах, хадгалах зардал гаргах зэргээр ийм зөрүүг санхүүжүүлж буй 
төсвийн төлбөрийг ДЦХ-т оруулахгүй. 

9.Харьцуулж тооцох тогтворжуулсан гадаад үнэ 1986-1988 оны үнэ дээр суурилах 
бөгөөд суурь хугацаагаар тооцсоноор ерөнхийдөө цэвэр экспортлогч орны тухайд хөдөө 
аж ахуйн холбогдох үндсэн бүтээгдэхүүний дундаж FOB нэгж хэмжээ, цэвэр импортлогч 
орны тухайд хөдөө аж ахуйн холбогдох үндсэн бүтээгдэхүүний дундаж CIF нэгж хэмжээ 
байна. Харьцуулж тооцох тогтворжуулсан үнэд шаардлагатай бол чанарын зөрүүг 
тооцсон засвар оруулж болно. 

10.Чөлөөлөгдөөгүй шууд төлбөр: үнийн зөрүүнээс хамааралтай чөлөөлөгдөөгүй 
шууд төлбөр нь харьцуулж тооцох тогтворжуулсан үнэ болон хэрэглэж буй зохицуулсан 
үнийн хоорондын зөрүүг зохицуулсан үнэ ашиглах эрх бүхий бүтээгдэхүүний тоо 
хэмжээгээр үржүүлэх, эсхүл төсвийн зарлагыг ашиглах замаар тооцогдоно. 

11. Харьцуулж тооцох тогтворжуулсан үнэ нь 1986-1988 оны үнэ дээр үндэслэн 
тогтоогдох бөгөөд ерөнхийдөө төлбөрийн хэмжээг тогтооход ашиглах мөрдөж байгаа үнэ 
байна. 
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12.Үнээс бусад хүчин зүйлд суурилсан чөлөөлөгдөөгүй шууд төлбөр нь төсвийн 
зарлагыг ашиглах байдлаар хэмжигдэнэ. 

13.Чөлөөлөгдөөгүй бусад арга хэмжээ, түүний дотор орц материалын татаас ба 
маркетингийн зардал багасгах зэрэг бусад арга хэмжээ: тийм арга хэмжээний үнэ өртгийг 
засгийн газрын төсвийн зарлагыг ашиглан тооцох бөгөөд төсвийн зарлагыг ашиглах нь 
тухайн татаасын хэмжээг бүрэн тусгаж чадаагүй тохиолдолд татаасыг тооцохдоо 
татаастай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ болон ижил бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах 
зээлийн төлөөлөх үнэ хоорондын зөрүүг тухайн бүтээгдэхүүн, эсхүл үйлчилгээний тоо 
хэмжээгээр үржүүлсэн хэмжээн дээр үндэслэнэ. 

  



ХАВСРАЛТ 4 

ДОТООДЫН ДЭМЖЛЭГ: 
ДЭМЖЛЭГИЙН АДИЛТГАСАН ХЭМЖҮҮРИЙН ТООЦОО 

1.6 дугаар зүйлийн заалтаас хамааран, Хавсралт 3-ын дагуу зах зээлийн үнийн 
дэмжлэг өгч буй боловч ДЦХ дэх энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийг тооцоолох  боломжгүй 
байгаа нийт хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний хувьд дэмжлэгийн адилтгасан 
хэмжүүр ашиглан тооцоолол хийнэ. Тийм бүтээгдэхүүний хувьд, дотоодын дэмжлэг 
бууруулах үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэх эхлэлийн түвшин нь дорхи 2 дахь хэсгийн дагуу 
дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрийн хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн зах зээлийн үнийн 
дэмжлэгийн бүрэлдэхүүн хэсэг, мөн дор дурдсан 3 дахь хэсгийн дагуу үнэлгээ хийх 
чөлөөлөгдөөгүй шууд төлбөр болон бусад чөлөөлөгдөөгүй дэмжлэгээс бүрдэнэ. 
Үндэсний болон орон нутгийн түвшний дэмжлэгийн аль аль нь энд багтана. 

2.1 дэх хэсэгт заасан дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрийг зах зээлийн үнийн 
дэмжлэг авч байгаа боловч ДЦХ дэх тийм үнийн дэмжлэгийн бүрэлдэхүүн хэсгийг нь 
тооцоолох боломжгүй нийт хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний хувьд бүтээгдэхүүн 
тус бүрийн онцлогт нийцсэн үндсэн дээр, анхлан борлуулах цэгт аль болох хамгийн ойр 
байгаа түвшнээр тооцоолон гаргана. Эдгээр хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний 
хувьд зах зээлийн үнийн дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрийн тооцоог мөрдөж буй 
зохицуулалттай үнэ болон ийм үнэ мөрдөх эрх бүхий бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг 
ашиглах замаар, ийм боломжгүй бол үйлдвэрлэгчийн үнийг дэмжих зорилгоор 
зарцуулсан төсвийн зарлага дээр үндэслэн хийнэ. 

3.Хэрэв 1 дэх хэсгийн үйлчлэлд хамаарах хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүн нь 
чөлөөлөгдөөгүй шууд төлбөр, эсхүл бууруулах үүргийн хүрээнд чөлөөлөгдөөгүй 
тодорхой бүтээгдэхүүний аливаа бусад татаасыг ашиглаж байгаа бол эдгээр арга 
хэмжээний дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрийг тооцоолох суурь нь ДЦХ-ийн тухайн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн тооцоолол байна (Хавсралт 3-ын 10-13 дахь хэсэгт заасан). 

4.Дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрийг хөдөө аж ахуйн холбогдох үндсэн 
бүтээгдэхүүнийг анхлан худалдах цэгт аль болох хамгийн ойр байгаа түвшнээр тооцсон 
татаасын хэмжээний үндсэн дээр гаргана. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих арга хэмжээг хөдөө аж ахуйн үндсэн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэгчдэд ашиг тус хүртээж байгаа тэр хэмжээгээр нь багтааж тооцно. 
Үйлдвэрлэгчдийн төлж байгаа хөдөө аж ахуйн тодорхой татвар, хураамжийн хэмжээг 
дэмжлэгийн адилтгасан хэмжүүрээс хасч тооцно. 

  



ХАВСРАЛТ 5 

4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙН 2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ХАМААРАХ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 

Хэсэг А 

1.ДХБ-ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох үеэс эхлэн 4 дүгээр зүйлийн 2 
дахь хэсгийн заалтыг хөдөө аж ахуйн аливаа анхдагч бүтээгдэхүүн болон түүний хагас 
ба бүрэн боловсруулсан хувилбарууд (”нэр заасан бүтээгдэхүүн”)-д хэрэглэхгүй бөгөөд 
үүний тулд дараах нөхцөл (цаашид “тусгай нөхцөл” гэнэ)-ийг хангасан байх ёстой. Үүнд: 

(a)нэр заасан бүтээгдэхүүний импорт нь суурь хугацаа болох 1986-1988 он ("суурь 
хугацаа”)-ы дотоодын холбогдох хэрэглээний 3 хувиас бага байсан; 

(b)суурь хугацааны эхнээс нэр заасан бүтээгдэхүүнд ямар нэг экспортын татаас 
олгоогүй; 

(c)хөдөө аж ахуйн анхдагч бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийг хязгаарлах үр дүнтэй 
арга хэмжээ авсан; 

(d)тийм бүтээгдэхүүнийг хүнсний аюулгүй байдал болон байгаль орчныг 
хамгаалах зэрэг худалдааны бус ашиг сонирхлын хүчин зүйлсийг15 илтгэсэн тусгай 
нөхцлийн үйлчлэлд хамаарна гэж Марракешийн протоколд хавсаргасан гишүүний 
Амлалтын жагсаалтын I Бүлгийн 1-В хэсэгт “ST-Хавсралт 5” гэсэн тэмдэглэгээ хийж, нэр 
заасан; 

(e)нэр заасан бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх хамгийн доод боломжийг 
холбогдох гишүүний Амлалтын жагсаалтын I хэсгийн 1-В-д тодорхойлсны дагуу, 
хэрэгжүүлэх хугацааны анхны жилийн эхнээс суурь хугацаан дахь нэр заасан 
бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэглээний 4 хувьтай тэнцэж байхаар, түүнээс хойш 
хэрэгжүүлэх хугацааны үлдсэн хэсгийн туршид суурь хугацааны жил бүрийн дотоодын 
холбогдох хэрэглээний 0.8 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр өсгөж тооцно. 

2.Гишүүн хэрэгжүүлэх хугацааны аль ч жилийн эхэнд 6 дахь хэсгийн заалтыг 
баримтлах замаар нэр заасан бүтээгдэхүүний хувьд тусгай нөхцөл хэрэглэхээ зогсоож 
болно. Тийм тохиолдолд тухайн гишүүн тэр үед үйлчилж байсан зах зээлд нэвтрэх 
хамгийн доод боломжийн түвшинг хадгалах бөгөөд тийм хамгийн доод боломжийн 
түвшинг хэрэгжүүлэх хугацааны туршид жил бүр суурь хугацаан дахь дотоодын 
холбогдох хэрэглээний 0.4 хувьтай тэнцэх хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ. Түүнээс хойш энэ 
томъёогоор тооцсоны үр дүнд хэрэгжүүлэх хугацааны эцсийн жилд хүрсэн зах зээлд 
нэвтрэх хамгийн доод боломжийн түвшин нь тухайн гишүүний Амлалтын жагсаалтад 
хадгалагдан үлдэнэ. 

3.1 дэх хэсэгт дурдсан тусгай нөхцлийг хэрэгжүүлэх хугацаа дууссаны дараа 
үргэлжүүлэн ашиглаж болох эсэх тухай асуудлаар хийх аливаа хэлэлцээ нь энэхүү 
Хэлэлцээрийн 20 дугаар зүйлийн дагуу явагдаж буй хэлэлцээний бүрэлдэхүүн хэсэг 
байж, хэрэгжүүлэх хугацааны дотор дуусгавар болох ёстой бөгөөд чингэхдээ 
худалдааны бус ашиг сонирхлыг харгалзан үзсэн байна. 

4.Хэрэв 3 дахь хэсэгт дурдсан хэлэлцээний үр дүнд гишүүн тусгай нөхцлөө 
үргэлжлүүлэн хэрэглэж болно гэсэн тохиролцоонд хүрсэн бол тухайн гишүүн тийм 
хэлэлцээний явцад тодорхойлсон нэмэлт, хүлээн авч болохуйц хөнгөлөлт хийнэ. 
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5.Хэрэв хэрэгжүүлэх хугацааны төгсгөлд тусгай нөхцлийг сунгаагүй бол тухайн 
гишүүн 6 дахь хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлнэ. Тийм тохиолдолд хэрэгжүүлэх хугацаа 
дууссаны дараа нэр заасан бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх хамгийн доод боломж нь 
суурь хугацаан дахь дотоодын холбогдох хэрэглээний 8 хувийн түвшинд байхаар 
холбогдох гишүүний Амлалтын жагсаалтад заана. 

6.Нэр заасан бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэж байгаа ердийн гаалийн татвараас 
бусад хилийн арга хэмжээ нь тусгай нөхцлийг хэрэглэх явдлыг зогсоосон жилийн эхнээс 
4 дүгээр үйлийн 2 дахь хэсгийн заалтын үйлчлэлд хамрагдаж эхлэнэ. Тийм 
бүтээгдэхүүнд тусгай нөхцлийг зогсоосон жилийн эхнээс болон түүнээс хойш холбогдох 
гишүүний Амлалтын жагсаалтаар зохицуулагдсан ердийн гаалийн татварын нөхцөл 
үйлчлэх бөгөөд тэр нөхцөл нь хэрэгжих хугацааны туршид жил бүр тэнцүү хэмжээгээр 
багасгасны үндсэн дээр наад зах нь 15 хувиар бууруулсан байсан тохиолдолд хүрэх 
байсан тийм хэмжээнд байна. Эдгээр татварыг энд нэмэлтээр хавсаргасан зааврын 
дагуу тооцсон тарифын адилтгасан хэмжээний үндсэн дээр тогтооно. 

Хэсэг B 

7.ДХБ–ын тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос эхлэн, хөгжиж буй гишүүн 
улсын уламжлалт хоол хүнсний голлох нэр төрөл болсон хөдөө аж ахуйн анхдагч 
бүтээгдэхүүнүүдэд 4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалт мөн үйлчлэхгүй бөгөөд тэдгээр 
бүтээгдэхүүнд холбогдох бүтээгдэхүүний хувьд мөрддөг 1(a)-(d) хэсгүүдийн заалтад 
дурдсанаас гадна дор дурдсан нөхцлийг хэрэглэнэ. Үүнд: 

(a)Хөгжиж буй гишүүн улсын Амлалтын жагсаалтын I Бүлгийн I-В хэсэгт дурдсан 
холбогдох бүтээгдэхүүний хувьд зах зээлд нэвтрэх хамгийн доод боломж нь хэрэгжүүлэх 
хугацааны эхний жилийн эхнээс суурь хугацаан дахь тухайн бүтээгдэхүүний дотоодын 
хэрэглээний 1 хувьтай тэнцэх бөгөөд жил дутам тэнцүү хэмжээгээр өсгөсөөр хэрэгжүүлэх 
хугацааны тав дахь жилийн эхэн гэхэд суурь хугацааны дотоодын холбогдох хэрэглээний 
2 хувьд хүргэнэ. Хэрэгжүүлэх хугацааны зургаа дахь жилийн эхнээс эдгээр 
бүтээгдэхүүний зах зээлд нэвтрэх боломжийн хамгийн доод түвшин нь суурь хугацааны 
дотоодын холбогдох хэрэглээний 2 хувьтай тэнцсэн байх бөгөөд жил дутам тэнцүү 
хэмжээгээр өсгөсөөр арав дахь жилийн эхэн гэхэд суурь хугацааны дотоодын холбогдох 
хэрэглээний 4 хувьд хүргэнэ. Түүнээс хойш, арав дахь жилийн түвшний энэ томъёоллоор 
бүрдсэн зах зээлд нэвтрэх боломжийн хамгийн доод түвшин нь тухайн хөгжиж буй гишүүн 
улсын Амлалтын жагсаалтад хадгалагдан үлдэнэ; 

(b)Энэхүү Хэлэлцээрт хамрагдах бусад бүтээгдэхүүнд зах зээлд нэвтрэх зохих 
ёсны боломж олгож байна. 

8. Хэрэгжүүлэх хугацаа эхэлснээс хойш 10 дахь жил дууссаны дараа 7 дахь хэсэгт 
заасан тусгай нөхцлийг үргэлжлүүлэх боломжтой эсэх тухай асуудлаар хийх аливаа 
хэлэлцээг хэрэгжүүлэх хугацааны эхнээс хойшхи 10 дахь жилийн дотор санаачлан 
эхлүүлж дуусгана. 

9.Хэрэв 8 дахь хэсэгт дурдсан хэлэлцээний үр дүнд аливаа гишүүн тусгай 
нөхцлийг үргэлжлүүлэн хэрэглэж болно гэсэн тохиролцоонд хүрсэн бол тухайн Гишүүн 
хэлэлцээний явцад тодорхойлсон нэмэлт, хүлээн авч болохуйц хөнгөлөлт олгоно. 

10.Хэрэв хэрэгжүүлэх хугацааны 10 дахь жил өнгөрснөөс хойшхи хугацаанд 7 
дахь хэсэгт дурдсан тусгай нөхцлийг үргэлжлүүлэн хэрэглэхгүй болсон бол тухайн 
бүтээгдэхүүнд энд нэмэлтээр хавсаргасан зааврын дагуу тооцсон тарифын адилтгасан 
хэмжүүрийн үндсэн дээр тогтоох гаалийн ердийн татвар үйлчлэх бөгөөд тэр нь холбогдох 
гишүүний Амлалтын жагсаалтад тусгагдсан байна. Бусад тохиолдолд,  6 дахь хэсгийн 
заалтыг тус Хэлэлцээрийн хүрээнд хөгжиж буй гишүүн орнуудад олгосон холбогдох 
тусгай болон ялгавартай нөхцлөөр дэлгэрүүлэн хэрэглэнэ. 



Хавсралт 5-ын нэмэлт 

Энэхүү Хавсралтын 6 болон 10 дахь хэсэгт тодорхойлсон тусгай зорилгоор 
тарифын адилтгасан хэмжээг тооцоолох заавар 

1.Бүтээгдэхүүний үнээр (аd valorem), эсхүл тусгай түвшнээр илэрхийлсэн 
тарифын адилтгасан хэмжээний тооцооллыг дотоод болон гадаад үнийн бодит зөрүүг 
ашиглан ил тод байдлаар хийнэ. Ашиглах өгөгдөл нь 1986-1988 оны үзүүлэлтүүд байна. 
Тарифын адилтгасан хэмжээг: 

(a)юуны өмнө, Барааг тодорхойлох, кодлох уялдсан систем (УС)-ийн дөрвөн 
оронгийн түвшинд тогтооно; 

(b)шаардлагатай тохиолдолд УС-ийн зургаа, эсхүл илүү оронгийн түвшинд 
нарийвчлан тогтоож болно; 

(c)ерөнхийдөө хагас болон бүрэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний хувьд 
тогтоохдоо, хөдөө аж ахуйн анхдагч бүтээгдэхүүн (бүтээгдэхүүнүүд)-ий тарифын 
адилтгасан тусгай хэмжээг тухайн хөдөө аж ахуйн анхдагч бүтээгдэхүүн 
(бүтээгдэхүүнүүд)-ий хагас болон бүрэн боловсруулсан бүтээгдэхүүнд эзлэх үнийн 
болоод биет хувь хэмжээгээр үржүүлэн гаргах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд тухайн 
салбарыг хамгаалахад чиглэсэн аливаа нэмэлт элементүүдийг тооцож багтаана. 

2.Гадаад үнэ гэж ерөнхийдөө импортлогч орны хувьд мөрдөгдөж буй дундаж CIF 
нэгж үнэ байна. Дундаж CIF нэгж үнэ тодорхойгүй, эсхүл бодит байдалд нийцээгүй 
байвал гадаад үнэ гэж: 

(A)ойролцоо орны зохих ёсны дундаж CIF нэгж үнэ; эсхүл 

(b) импортлогч орны даатгал, тээвэр болон бусад холбогдох зардлын бүдүүвч 
тооцоог нэмэх замаар шингээсэн, холбогдох үндсэн экспортлогч (экспортлогчид)-ийн 
дундаж FOB нэгж үнээс тооцож гаргасан дүн байна. 

3.Гадаад үнийг ерөнхийдөө тухайн хугацааны зах зээлийн арилжааны жилийн 
дундаж ханшийг үнийн өгөгдөл болгож ашиглан үндэсний валютад хөрвүүлнэ. 

4.Дотоодын үнэ гэж ерөнхийдөө үндэсний зах зээл дээр ноёлж байгаа бөөний 
жишиг үнэ, шаардлага хангасан өгөгдөл байхгүй тохиолдолд энэ бөөний жишиг үнийн 
баримжаа түвшин байна. 

5.Тарифын анхны адилтгасан хэмжээг шаардлагатай тохиолдолд чанар, эсхүл 
төрөл зүйлийн зөрүүг харгалзан, холбогдох итгэлцүүрийн тусламжтайгаар өөрчлөн 
засварлаж болно. 

6.Хэрэв энэхүү зааврын дагуу тогтоосон тарифын адилтгасан хэмжээ нь мөрдөж 
буй албан тарифтай харьцуулахад сөрөг, эсхүл доогуур түвшинд байвал тарифын анхны 
адилтгасан хэмжээг мөрдөгдөж буй албан тарифын түвшинд хүргэн тогтоох, эсхүл 
тухайн бүтээгдэхүүний хувьд үндэсний хэмжээнд санал болгож буй түвшинд үндэслэн 
тогтоох боломжтой. 

7. Энэхүү зааврын үр дүнд тарифын адилтгасан хэмжээний түвшинг өөрчлөн 
засварласан тохиолдолд тухайн гишүүн холбогдох шийдэлд хүрэх хэлэлцээ хийх 
зорилгоор зөвлөлдөх бүх боломжийг хүсэлт гаргасан талд олгоно. 


