
3-р хэсэг: Тогтвортой Хөдөө Аж Ахуй 
Худалдаа болон Үнэ Цэнийн Гинжин 
Холбоосууд

Ногоон Эдийн Засаг, Тогтвортой 
Үйлдвэрлэл болон Худалдааны 
Боломжууд

5-р сарын 29-30-нд, Улаанбаатар хот, Монгол Улс



Тариф болон бусад зах зээлийн 
шаардлагууд

Импортод хамаарах 
зохицуулалт, гэрчилгээ, 
шалгалт, шалгуур 
үзүүлэлт…Экспортод 

хамаарахзохицуулалт, 
зөвшөөрлүүд…

ТАРИФ



Дэлхийн Худалдааны Байгууллага ( ДХБ)
болон Худалдааны хэлэлцээрүүд
• Дэлхийн Худалдааны Байгууллага нь ( ДХБ) улс 

хоорондын худалдааны дүрэм, зохицуулалтыг  
хийдэг цорын ганц олон улсын байгууллага юм.

• 2016 оны 7-р сарын 29-ний байдлаар 164 гишүүн 
оронтой

• Нэн тааламжтай үндэстэн  ( ХТУ) Зарчмын дагуу 
аливаа улс нь бусад худалдааны хамтрагч 
орнуудыг ялгаварлаж болохгүй байдаг. Хэрвээ 
аливаа нэг орон өөр 1 улсад давуу эрх олговол (
жишээ нь, зарим бүтээгдэхүүнийхээ гаалийн 
татварын хэмжээг бууруулах, гэх мэт) бусад ДХБ-
ын гишүүн орнуудад мөн адил тариф санал 
болгох ёстой болдог.

• ДХБ-ын гишүүдийн дундаж тариф 9% байдаг.
• Худалдааны Хэлэлцээр нь улс хоорондын олон 

төрлийн зах зээлийн нөхцлийн хэлэлцээр юм.
• Монгол Улс нь 1997 онд гишүүн орноор элссэн.
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ДХБ-ын Төв Байр, Женев хот, Швейцарь 
улс



Сануулга: Тарифын болон Тарифын бус зохицуулалт
Ялгаа нь юу вэ?

Тарифын

• Худалдааны татвар

• Ихэвчлэн импортонд

• Засгийн газраас хэрэгжүүлнэ

• Гааль дээр бүртгэгдэнэ

• Хувиар бодогдоно (жишээ нь,
Валорем 19%, г.м) эсвэл

• Үнийн дүнгээр (тодруулбал, 100 кг 
тутамд $30, г.м)

Тарифын бус

• Худалдааны зохицуулалттай
• Ихэвчлэн импортонд
• Засгийн газраас хэрэгжүүлнэ
• Бүтээгдхүүнүүд нь эдгээр 
зохицуулалттай нийцэж байх ёстой
• Өөр өөр шалгах цэгүүдтэй: 
Экспортлохоос өмнө, хил дээр, 
импортын дараагаар



ОУХТ Зах зээлийн зураглал



Зах зээлд нэвтрэх нь/
Market Access Map

Тариф Зах зээлд нэвтрэх 
нөхцөл

Тарифын 
хэмжээний 

норм

Худалдааны 
арга 

хэрэгсэл 

Тарифын 
бус арга 
хэмжээ 

Худалдааны 
хэлэлцээр

Гарал 
үүслийн 

шаардлага



Тарифын мэдээлэл



Зах Зээлийн боломжууд: Стандартууд
Хүнсний хуулийн 
шаардлагууд:

Эрүүл ахуйн болон 
ургамлын эрүүл ахуйн 

стандартууд



Зайлшгүй шаардлагатай стандартууд дээр нэмэгдээд, 
сайн дурын стандартууд нь худалдаанд их чухал болж 
байна.
• Ялангуяа, Тарифын бус зохицуулалтын шаардлагууд өргөн хүрээгээр хэрэглэж 
байгаа тохиолдолд сайн дурын стандартууд нь хууль ёсны шаардлагыг хангах, 
экспортод үнэ цэнэ нэмэх арга зам байж болох юм. 

• Зах зээлийн хандлага нь тогтвортой байдлаар үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний 
эрэлт нэмэгдэж байгааг харуулж байна.

Хувийн Стандарт
Үйлдвэрлэлийн үйл явцын 

Стандарт



Зах зээлд нэвтрэх нь/
Market Access Map

Тариф Зах зээлд нэвтрэх 
нөхцөл

Тарифын 
хэмжээний 

норм

Худалдааны 
арга 

хэрэгсэл 

Тарифын 
бус арга 
хэмжээ 

Худалдааны 
хэлэлцээр

Гарал 
үүслийн 

шаардлага



Тарифын хязгаарлалтын хэмжээ (TRQ) 
ба Абсолют хэмжээ

Абсолют хэмжээ: Ямарваа 1 улс руу хязгаарлагдмал тоо бүхий барааг
импортлох хэмжээ
Тарифын хязгаарлалт: Тодорхой тоо бүхий бүтээгдэхүүн нь бага тарифаар
импортлогдож болно. Тогтоосон тоонд хүрмэгц өндөр тарифаар тооцож
эхэлдэг.

ЧУХАЛ! Тарифын хязгаарлалт нь ямар нэгэн импортын хэмжээний хязгаар
заахгүй.

Caveat: Абсолют хэмжээ болон сайн дурын экспортын хязгаар нь цаашид
байхгүй болсон болно.

Асуулт: Тарифын хязгаарлалт болон Абсолют 
хэмжээ 2 хоорондоо ямар ялгаатай вэ?



Зах зээлд нэвтрэх нь/
Market Access Map

Тариф Зах зээлд нэвтрэх 
нөхцөл

Тарифын 
хэмжээний 

норм

Худалдааны 
арга 

хэрэгсэл 

Тарифын 
бус арга 
хэмжээ 

Худалдааны 
хэлэлцээр

Гарал 
үүслийн 

шаардлага



Trade remedies
Anti-dumping measures are levied against imports that are dumped (export price is 
“unfairly low”, either below the home market price or below cost). 

Example: A Chinese exporter is selling bicycle tires in EU at a price of $1 whereas its 
home market price is $2.

Countervailing measures are levied against imports that are subsidized by the 
exporting country's government, designed to offset (countervail) the effect of the 
subsidy.

Example: Canada provides an export subsidy to lumber producers, who export mainly to 
USA at $200 per ton whereas US domestic lumber are available at $250 per ton

Safeguard measures are import protection provided under the Safeguards Clause 
(GATT Article XIX that permits countries to restrict imports if they cause injury). 
Restrictions must be for a limited time and nondiscriminatory.

Example: After a sudden and important rise of Indian cotton yarn exports, Turkey 
provided sufficient proof that this rise cause injury to its industry and implemented a 
quantitative safeguard measure (quota) of 15,000 tons for three years on cotton yarn.
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Trade remedies
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Зах зээлд нэвтрэх нь /Market 
Access Map

Тариф Зах зээлд нэвтрэх 
бусад нөхцөл 

Тарифыйн 
хязгарлалт 

Худалдааны 
арга 

хэрэгсэл

Тарифын 
буса арга 
хэмжээ 

Худалдааны 
хэлэлцээр Гарал үүсэл 



Тарифын бус зохицуулалт (ТБЗ)- Тодорхойлолт
• Энгийн гаалийн татвараас өөр, олон улсын худалдаанд 
нөлөөлөхүйц ( тоо, хэмжээ, үнэ зэрэг нь өөрчлөгдсөн), албан 
ёсны бодлогын зохицуулалт юм.

• Өөрөөр хэлбэл, бүхий л шаардлага, дүрэм, зохицуулалт нь 
экспортлогч, импортлогч, болон дамжуулагч улсуудын Засгийн 
газраар хуулийн дагуу боловсруулагдсан байдаг. 

• ТБЗ нь техникийн зохицуулалт, эрүүл ахуйн, мал, ургамлын эрүүл 
ахуйн зохицуулалт, шаардлагатай гэрчилгээ, тоо ширхэгийн 
хязгаарлалт зэргээс бүрддэг.

• Импорт болон экспорт аль алинд нь хэрэгжиж болно.
Холбоотой нэр, томьёо:

• Тарифын бус зохицуулалт
• Худалдааны саад, хориг
• Үйл явцын саад, тотгорууд
• Бизнесийн орчин



ТБЗ нь

• Олон улсын худалдаа болон зах зээлийн боломжид том сорилт болж
байна.

• Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр, ТБЗ нь шууд бус илрэлтэй, илүү
ээдрээтэй болж байна.

• ТБЗ нь мөн өсч буй зах зээлд дам нөлөө үзүүлж байна. Жишээ нь,
хэрэглэгчид худалдан авч буй бүтээгдэхүүнийхээ талаар илүү их
мэдээлэл авах хүсэлтэй болж байна.



ТБЗ нь – Яагаад экспортлогчдод асуудал 
болоод байна вэ?

• Бараа, бүтээгдэхүүн нь өргөн цар хүрээг хамарсан ТБЗ-тай нийцэж байх
хэрэгтэй, гэвч энэ нь маш хурдан өөрчлөгдөж болно.

• ТБЗ нь ихэвчлэн бүтээгдэхүүн, улсаасаа хамаарч өөр өөр байдаг. Жишээ нь,
АНУ-ын шаардлага нь ЕХ-ноос өөр байдаг.

• Боломжийн зардлаар ТБЗ-ыг зохицуулж буй байдал болон аливаа улсын олон
шаардлагад нийцэхэд дэд бүтэц, үр дүнтэй үйл ажиллагаа, нөөцийн дутмаг
байдал нөлөөлж байна.

• ТБЗ-тай холбоотой мэдээлэл нь олон эх сурвалжаар дамжин, зөвхөн тухайн
улсын хэл дээр байх, гэх мэт.



Олон Улсын ТБЗ-ын ангилал



Тарифын бус зохицуулалт: Гол сорилт
ОУХТ–ийн судалгааг авч үзвэл:

Үнэлгээнд зохицон нийцэх байдал
Эрүүл Ахуй болон Ургамлын Эрүүл Ахуйн хэмжүүрүүд (ЭАУЭА): Европын болон АНУ-
ын Хүнсний хууль, ЭАУЭУ-ын зохицуулалт, шалгалт, үнэлгээ, болон шаардагдах зарим 
бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт зэрэг нь өртөг өндөртэй, цаг их зарцуулах 
тохиолдлууд байдаг. 

ОУХТ-ийн судалгаанаас үзэхэд, хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний ТБЗ-тай холбоотой 
худалдааны саад бэрхшээлийн 48% нь үнэлгээнд зохицон нийцэх асуудлаар 
бүртгэгдсэн байгаа боловч үүнээс зөвхөн 5% нь урьдчилсан тээврийн үзлэгт орсон 
байна.

Үйл явцын саад тотгор нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд нөлөөлөх нь
Үйл явцын саад тотгор нь экспортлогчдын хувьд тодорхой ТБЗ-д зохицоход 
хүндрэлтэй байдаг, ялангуяа жижиг бизнес эрхлэгчдэд энэ хамаарна.



Хүний эрүүл ахуй болон Ургамлын эрүүл ахуйн 
шалгуурууд(SPS)?
EU(Regulation 178/2002) - Keys

– Үлдэгдлийн Дээд Хэмжээ (ҮДХ) : Үлдэц, хортой шавж, мал 
эмнэлгийн эм, болон хүнсний гадна, доторхи бохирдуулагч 
бодисын зохицуулалт

– Хайж олж болох байдал: Гарал үүслийг заавал бүртгүүлж байх 
хэрэгтэй.

– Генийн өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн, био уураг, гарал үүсэл нь 
тодорхойгүй хүнсний зохицуулалт, дүрэм, журам

– Хүнсний ариун цэврийн байдлын ерөнхий дүрэм

– Хүнсний аюлгүй байдалтай холбоотойгоор заавал 
шошгожуулсан байх

– Хүнсэнд биетээр хүрэх материалын дүрэм, журам

• Аюулгүй хүнсээр хэрэглэгчдийг хангахын зэрэгцээ, амьтад болон 
ургамалд гарч болохуйц хортон шавьж, өвчлөлийн тархалтаас 
урьдчилан сэргийлэх.



Хүнс болон хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний ерөнхий 
шалгуурууд 
Экспортлохийн өмнө – Улсын хэмжээнд

Ихэнхи хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд анхны импортын 
зөвшөөрлийг улсаасаа авах

1) Экспортлогч улсууд нь ихэвчлэн олон улсын стандартын дагуу хортон шавж 
болон өвчлөлийн нөхцөл байдлын талаар мэдээллээр хангах үүрэгтэй ( Аль 
эсвэл хориг тавих )
2) Амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний урьдчилсан зөвшөөрөл ( Далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг оролцуулна)
• Ихэнхи улс орнууд импортын урьдчилсан зөвшөөрөл шаарддаг ба энэ нь зөвхөн
хүнс боловсруулах үйл явц нь эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан тохиолдолд л
олгодог байна.

• Импортлогч улсын хяналт шалгалтын баг нь экспортлогч улсдаа зочилж зах зээлд
нэвтрэхээс нь өмнө баталгаажуулалт явуулж болдог байна.



Хүнс болон хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний ерөнхий 
шалгуурууд 
Экспортлохийн өмнө – Улсын хэмжээнд

1) Бүтээгдэхүүн болон үйл ажиллагааны стандартыг– үйлдвэрлэлийн явцад  
хэлэлцэнэ.
• Үйл ажиллагааны стандарт нь үйлдвэрийн байгууламжууд, үйлдвэрлэлийн 
дамжлага, нөөцийн удирдлага, тээврийн стандартад нийцэж буй байдал, нийт 
орчин тойронд халдваргүйжүүлэх арга хэмжээг авах гэх мэт

2) Импортын лиценз болон зөвшөөрөл – Хүлээн авагч орон нь олгоно

Зөвшөөрөл авахад цаг хугацаа их зарцуулдаг
• Өртөг өндөртэй.
3) ЭАУЭА-н гэрчилгээ– өөрийн орны агентлаг нь олгоно.
• Амьтан, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, болон амьтны үйлдвэрлэлийн зардалд 
Мал эмнэлгээс эрүүл мэндийн зөвшөөрөл, баталгаажуулалт авах

• Ургамлын эрүүл ахуйн зөвшөөрлийг ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн 
болон ургамлын үйлдвэрлэлийн зардалд зөвшөөрөл авах

• Шинэ болон боловсруулсан хүнсэнд Хүнсний аюулгүй байдлын зөвшөөрлийг 
авах шаардлагатай



Хүнс болон хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний ерөнхий 
шалгуурууд– Хил дээр

• Хорио цээрийн мэргэжилтэн нь ЭАУЭА-н хяналтыг тавина.
• Шаардлагатай бичиг баримтыг шалгах
• Статистикийн болон бусад мэдээллийг цуглуулах
• Бүтээгдэхүүн нь цаасан дээрхи материалтай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах

• Мөн:
• Хэсэгчилсэн эсвэл бүтэн биеийн үзлэг
• Сорьц авах
• Энгийн шинжилгээ хийх
• Лабораторид сорьцонд явуулах

Хорио цээрийн мэргэжилтэн нь устгал хийх, хорио тогтоох, эмчлэх, буцаах 
зэргийг шийднэ.



ҮЗДХ-ний зохицуулалтын талаархи мэдээллийг хаанаас олж болох вэ?

• The US Foreign Agricultural Service has a database on MRL levels for all plants & animals, all 
pesticides & veterinary drugs and covering all countries. See http://www.mrldatabase.com/ / 
https://www.globalmrl.com

• The EU has a database for pesticides regulations in the EU see 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ( ҮЗДХ)

ҮЗДХ нь шавьж устгалын бодисын, мал эмнэлгийн эм, тарилга,
болон хүнсний гадна, дотны бохирдлын хуулийн дагуу
зөвшөөрсөн байж болох хамгийн дээд хэмжээ нь юм.

• Жишээ нь, Европийн Холбоонд, 0.01 mg/kg хэмжээний ҮЗДХ-ний
бохирдуулагч бодис нь том асуудал болдоггүй.



Хэмжээ нь жимсний бүсэлхийн диаметрээр 
хэмжигддэг ба жүржний стандарт нь 53 mm.

Бүдэг ногоон өнгөтэй жүржийг чанарын 
шаардлага хангана гэж үздэг, гэхдээ нийт 

гадаргуйнхаа 1/5-ээс хэтрэх ёсгүй.

Франц улсын туршлагаар: Жүрж жимсний 
чанарын шаардлагууд



БИО. 
Мигрос гэх Швейцарь 
борлуулагч байгууллагын 
Хувийн стандарт

Мэдээлэл нь 3 
хэл дээр 
бичигдсэн 
байна

Зайлшгүй 
шаардлагатай 
шаардлагууд

Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотойгоор шошгожуулж байх
Жишээ: Швейцарийн супермаркет дахь Майонез –
Шошгожуулах шаардлагууд

• ЕХ-ны шаардлагын дагуу урьдчилж савласан бүтээгдэхүүнүүд нь 
хаяг, шошго болон орц, найрлага, цэвэр жин, харшил үзүүлэх 
бодистой эсэх зэргийн талаар мэдээлэлтэй байхыг шаарддаг.

• Бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн суваг дахь эргэж олох хэрэгцээг 
Шошго болон ЭАУЭА-н шаардлагууд тодоор илтгэж байна.



Гарал үүсэл нь олдохуйц байх 
шаардлага (АНУ/ЕХ-нд)
Хоол, хүнсний үйлдвэрлэл, боловсруулалт, түгээлтийн 
бүхий л үе шатанд ялгаж таних, хайх боломжтой байх

• Зах зээл дээр буй асуудалтай хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татаж авдаг

• Бүтээгдэхүүний анхны нийлүүлэгчийг мэдэж байхыг бизнес эрхлэгчдэд үүрэг болгодог ба 
дараагийн хүлээн авагчийг мэдэж байх маягаар, 1 алхам урагшаа, 1 алхам хойшоо эргэх 
холбоотой ( борлуулагчаас эцсийн хэрэглэгчийн хооронд харилцаж байгаа бол 
шаардлагагүй)

• Хэрэглэгчдийг зарим бүтээгдэхүүний талаар тодорхой, баримттай мэдээллээр хангадаг.

• Тодорхой салбарын  хууль, дүрэм журмын хүрээнд ямарваа нэгэн гадуурхал, 
ялгаваралгүйгээр хоол, хүнстэй холбоотой бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцож буй 
бүхий л талуудыг хамаарна.

• Ипмортын бүтээгдэхүүний гарал үүслийг мэдэж байх, тухайн харилцагч талаа мэдэж байх 
шаардлага гардаг.



Жишээ: Европ руу мах экспортлох нь

• Хяналтын систем нь халдваргүйжүүлэлт, хортон шавьж, мал эмнэлгийн шаардлагад нийцэж 
байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Танай улсын эрх баригчид нь энэхүү хяналтын хөтөлбөрт 
хариуцлага хүлээх ёстой байдаг ба ЕХ-ноос жил бүр шинэчилж, баталгаажуулж байдаг.

• Улсын зөвшөөрлөөс гадна, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн  нь албан ёсны зөвшөөрөгдсөн 
газар (мах, боловсруулах үйлдвэр) бэлтгэгдэж, боловсруулагдсан байх ёстой. Мөн танай 
улсын эрх бүхий байгууллагаас тухайн мах нь ЕХ-ны зах зээлд экспортлоход тохиромжтой 
ба эрүүл ахуйн шаардлага хангасан гэсэн баталгаажуулалт хийгдсэн байх ёстой. 

• Бүх нөхцөл, шаардлагууд хангагдаж, бүтээгдэхүүн нь ЕХ-нд экспортоор орж ирэхэд, мал 
эмнэлгээс бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад хяналт шалгалт хийж, Мал эмнэлгийн нэвтрэх 
зөвшөөрлийн бичиг олгодог.

• https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm# хуудсанд 
зочилно уу.



Жишээ: Хятад Улс руу сүүн бүтээгдэхүүн экспортлох нь
• Сүүн бүтээгдэхүүний салбар нь Хятад улсын хурдацтай хөгжиж буй салбарын нэг бөгөөд 2011-
ээс 2015 оны хооронд тус салбарт импортын хэмжээ 64%-иар өссөн.

• Хятад Улс руу сүүн бүтээгдэхүүн экспортлох үе шат:
• Эрх бүхий байгууллагаас тухайн бүтээгдэхүүн нь Хятад улс руу экспортлоход Эрүүл ахуйн 
шаардлага хангаж байгаа гэдгийг баталгаажуулсан гэрчилгээг олж авах

• Экспортлогч болон импортлогчид нь Хятад Улсын Чанар, Хяналт, Шалгалт болон 
Тусгаарлалтын Ерөнхий Газарт (ЧХШТЕГ) гаалийн мэдүүлгээ бүртгүүлсэн байх 
шаардлагатай.

• Үйлдвэрлэгчид нь Хятад Улсын Гэрчилгээ, Зөвшөөрлийн Ерөнхий Газарт 
зөвшөөрөгдсөн сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч гэсэн бүртгэлтэй байх ёстой

• Хятад Улс руу бүтээгдэхүүн экспортлохоор завдаж буй сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч нь аливаа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхийн өмнө заавал ЧХШТЕГ-т 
бүртгүүлсэн байх ёстой байдаг. Энэхүү бүртгэл нь бүх төрлийн сүүн гаралтай 
бүтээгдэхүүн дээр зайлшгүй хийгдэх ёстой юм. 

• Хятад Улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүтээгдэхүүнийг шошгожуулсан байх
• Экспортлосон бүтээгдэхүүн нь Хятад улсын боомт дээр очмогц, Хятад улсын эрх бүхий 
байгууллагынхан хаяг, шошго, бичиг баримт ( бүтээгдэхүүний хугацаа, бүтээгдэхүүний 
хяналт, шалгалт, аюулгүй байдал) зэргийг шалгана. Хэрвээ бүх зүйл хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу байвал хорио цээрийн хяналт, шалгалтаар оруулснаар, “анхны амжилттай 
импорт”-ын дараагаар ирээдүйд импортлож болох зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүний 
жагсаалтанд багтдаг.

• Тариф болон татвараа төлөх
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Худалдааны 
хэлэлцээр Гарал үүсэл



Худалдааны хэлэлцээрийн төрлүүд
1. Бүс Нутгийн Худалдааны Хэлэлцээр

Хэсэгчилсэн цар хүрээтэй хэлэлцээр: Хамтрагч орнуудын хооронд тодорхой 
тоо бүхий бүтээгдэхүүн худалдаалах хязгаарлалтыг бууруулдаг

Чөлөөт Худалдааны Хэлэлцээр: Хамтрагч талуудын хооронд ихэнх барааг 
тарифаас чөлөөлдөг (FTA, RTA, etc.)

Эдийн Засгийн Хамтын Түншлэлийн Хэлэлцээр: Тарифын саад хоригийг 
бууруулдаг, гэхдээ Хамтын ажиллагаа, хөгжлийн хүрээнд илүү их зах зээлийн 
боломж, нөхцөлийг харж ажилладаг

Гаалийн холбоо: Чөлөөт худалдааны бүс + суурь гадаад тариф

Нийтлэг зах зээл: Гаалийн холбоо + Бүс нутгийн үйлвэрлэлийн чөлөө урсгал
(капитал, хөдөлмөх, гэх мэт.)

2. Хөнгөлөлттэй Татварын Худалдааны 
хэлэлцээр

Таны улс нь гадны ямар 
оронтой харилцан ашигтай 
худалдааны гэрээ 
байгуулсан байгаа эсэхийг 
мэдэж байх нь маш чухал .



Гарал үүслийн дүрэм (ГҮД) нь бараа хаана
үйлвэрлэгдсэнийг тодорхойлдог хэмжүүр юм.
Даяашлалын үр дүнд зарим бараа бүтээгдэхүүн нь
зах зээлд гарахад бэлэн болохоосоо өмнө олон
улсад зэрэг үйлвэрлэгдэж байдаг нь зарим нэг
асуудлуудыг дагуулдаг.

Гарал Үүслийн Гэрчилгээ (ГҮГ) нь аливаа бараа
бүтээгдэхүүн нь тухайн газарт олдсон, бүтээгдсэн,
үйлдвэрлэгдсэн, эсвэл боловсруулагдсан гэдгийг
нотолдог чухал баримт бичиг юм.

Жишээ: Хойд Америкийн Чөлөөт Худалдааны
Хэлэлцээр (ХАЧХХ)-т, суудлын машин болон хөнгөн
оврын ачааны машиныг бүтээж буй нийт зардлын
доод тал нь 62.5%-ийг Хойд Америкт бүтээсэн
байсны үндсэн дээр Чөлөөт худалдааны тарифын
хөнгөлөлтийг эдэлнэ гэж заасан байна.
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Гарал үүслийн Дүрэм болон Гэрчилгээ



Худалдааны Хэлэлцээр болон Гарал үүслийн 
дүрэм
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