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                                                          Ажил гүйцэтгэх гэрээ 

2014 оны 02-р сарын                                 № Х/Н-2014                                   Улаанбаатар хот 

10-ны өдөр 

 Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай   хуулийн 31, 37 дугаар зүйлийн 

37.2 дахь заалтууд болон, Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйлүүдийг үндэслэн нэг 

талаас Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албыг төлөөлж дэд дарга, дэд хурандаа 

Ч.Оюунцэцэг (цаашид “Захиалагч” гэх) нөгөө талаас “Мөнх-Оргил трейд” ХХК-ийг төлөөлж 

үнэлгээчин Б.Мягмарсүрэн (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нар доорх нөхцлүүдийг харилцан 

тохиролцож энэхүү гэрээ (цаашид “гэрээ” гэх)-г байгуулав. 

2. Гэрээний зорилго 

 Гүйцэтгэгч гэрээний зүйлийг Олон Улсын Үнэлгээний Стандартад нийцүүлэн 

үнэлэх, гэрээний зүйл, талуудын эрх үүрэг, хариуцлага, гэрээний үнэ, төлбөр, хугацаа, 

түүнийг сунгах, цуцлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нөхцөл, маргаан шийдвэрлэх 

журам зэргийг тодорхойлоход оршино. 

3. Гэрээний зүйл 

 3.1. Захиалагч эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх шинжээчийг 

тогтоолоор томилж, Гүйцэтгэгч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 31, 37 дугаар 

зүйлийн 37.2 дахь заалтыг үндэслэн хөрөнгийн үнэлгээ хийж, мэргэжлийн туслалцаа 

үзүүлнэ. 

 3.2. Гүйцэтгэгч Иргэний хуулийн 83-85 дугаар зүйлд заасан эд хөрөнгө болон эдийн 

бус хөрөнгө нэг бүрийг биечлэн үзэж, дүн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн үр дүнг, 

боловсруулан үнэлгээний тайлан бэлтгэнэ. 

4. Захиалагчийн эрх, үүрэг 

 4.1. Шинжээч томилсон тогтоолд үнэлгээ хийлгэх эд хөрөнгө болон эдийн бус 

хөрөнгийннэр, хаяг, байршил, тоо, хэмжээ, чанар, хэрэгцээ, элэгдлийн байдал, үнэлгээ 

хийх хугацаа, үнэлгээгээр үнэ цэнийн ямар төрлийг тогтоолгох, үнэлгээний ажилд оролцох 

шийдвэр гүйцэтгэгчийн нэр зэргийг тодорхой зааж, хугацааны биелэлтэнд хяналт тавина. 

 4.2. Гүйцэтгэгчийн ажилд шаардлагатай мэдээ, баримт бичгийг шуурхай бүрдүүлж, 

үнэн зөвийг хариуцах, төлбөр төлөгч, хариуцагчийн зүгээс үнэлгээ хийлгэхээс татгалзах, 

эсэргүүцэх зэрэг хүндрэлтэй нөхцөлд гүйцэтгэгчийн ажлаа хэвийн явуулах бололцоогоор 

хангана. 



 4.3. Ажлыг шинжээч томилсон тогтоолд заасан хугацаанд биелүүлэхийг 

Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. 

 4.4. Хийсэн үнэлгээний тайлан, дүгнэлттэй танилцах эрхтэй. 

 4.5. Үнэлгээ хийсэн ажлын хөлсийг шинжээчид хугацаанд нь бүрэн төлүүлэх талаар 

эрх зүйн болон бусад туслалцааг үзүүлж байна. 

 4.6. Энэхүү гэрээний дагуу ажиллаж байгаа үнэлгээчин-шинжээч шаардлага 

хангахгүй байна гэж үзвэл түүнийг даруй солихыг гүйцэтгэгчийн захиргаанд шаардах 

эрхтэй. 

 4.7. Гүйцэтгэгчийн хийсэн үнэлгээ нь Шүүх дээр гүйцэтггэгчээс шалтгаалах 

үндэслэлээр хүчингүй болсон тохиолдолд тухайн үнэлгээтэй холбогдон төлөгдсөн ажлын 

хөлсийг захиалагч нь гүйцэтгэгчээс буцаан гаргуулах эрхтэй.  

5. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг 

 5.1. Үнэлгээний ажлыг холбогдох дүрэм, журам, эрх зүйн акт, Олон Улсын 

Үнэлгээний Стандартад нийцүүлэн гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ. 

 5.2. Захиалагчийн шинжээч томилсон тогтоолд заасан хугацаанд үнэлгээний ажлыг 

бүрэн гүйцэтгэж, тайланг албан тоотоор, зөвхөн захиалагчид хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. 

 5.3. Захиалагч болон хүсэлт гаргасан байгууллага, иргэдээс үнэлгээний ажил 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээлэл, баримт бичгийг хугацаанд нь гаргаж өгөхийг 

шаардах эрхтэй. 

 5.4. Захиалагч, үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн мэдээллийн нууцыг хадгалах үүрэгтэй. 

 5.5 Үнэлгээний ажил гүйцэтгэхэд шийдвэр гүйцэтгэгч нарыг оролцуулахыг 

захиалагчаас шаардах эрхтэй. 

 5.6. Гүйцэтгэгч хийж буй үнэлгээндээ хувийн сонирхолгүй, хараат бус байх 

үүрэгтэй. 

 5.7. Гүйцэтгэгчэд хөрөнгийн үнэлгээтэй холбогдуулан гарсан маргаан, хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаанд бие даан оролцох, үнэлгээтэй холбоотой ажлын үр дагаврыг 

бүрэн хариуцах чадвартай байж үнэлгээний тайлангийн үнэн зөвийг шүүх болон хууль 

хяналтын байгууллагын өмнө хариуцах үүрэгтэй. 

 5.8. Үнэлгээнд ямар арга хэрэглэсэн, үнэ цэнийн аль төрлийг ямар үндэслэлээр 

тогтоосон талаар захиалагч, түүний ажилтнуудад шаардлагатай үед тайлбар өгнө. 

 5.9. Яаралтай шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хийгдэх үнэлгээг ажлын 5 өдөрт 

багтаан хийж Захиалагч талд өгнө. 

 5.10. Шаардлагатай тохиолдолд захиалагчийн хүсэлтээр шийдвэр гүйцэтгэгчийн 

хамт хөдөө, орон нутагт очиж үнэлгээ хийх үүрэгтэй. 

 6. Хоёр талаас хүлээх үүрэг 

 6.1. Шинжээчийг томилох, үнэлгээний ажлын явц, үр дүнгийн талаар Нийслэлийн 

шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны дэд дарга, “Мөнх-Оргил трейд”  ХХК-нийүнэлгээчин нар 

улирал тутамд мэдээлэл солилцож байх; 



 6.2. Хоёр тал энэхүү гэрээний заалтуудыг ёсчлон биелүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг 

хамтран зохион байгуулах; 

 6.3. Хөдөө, орон нутагт очиж үнэлгээ хийхэд өдөрт нь үнэлгээ хийх боломжгүй, 

хугацаа шаардсан эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг үнэлэхэд 2 талын зам тээвэр, 

хоол унаа, байрлах байрыг харилцан тохиролцон шийдвэрлэнэ. 

 6.4 Гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэх явцад үл ойлголцох байдал үүсвэл тулгамдсан 

асуудлыг талууд хамтран шийдвэрлэх; 

 6.5. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчаас ирүүлсэн үнэлгээний ажлыг хэсэгчлэн болон 

бүхэлд нь өөр үнэлгээчнээр гүйцэтгүүлэхгүй байх; 

 6.6. Захиалагч нэг үнэлгээний ажилд хэд хэдэн үнэлгээчин-шинжээч (байгууллага)-

ийг давхардуулан томилохгүй байх; 

7. Гэрээний үнэ 

 7.1. Үнэлгээний ажлын хөлсийг зах зээлийн дундаж жишгээр тооцож, харилцан 

тохиролцоно. Шаардлагатай үед төлбөр төлөгчийн чадавхийг харгалзаж, бодит байдалд 

тохируулан уян хатан хандана. 

 7.2. Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт орох тохиолдолд гэрээний 

үнэд өөрчлөлт оруулах эсэхийг хоёр тал харилцан тохиролцоно. 

 7.3. Захиалагч үнэлгээний ажлын үр дүнг тайлангийн хэлбэрээр хүлээж авахаас 

өмнө ажлын хөлсний төлбөрийг Гүйцэтгэгчид төлж барагдуулах арга хэмжээг авна. 

 7.4. Гүйцэтгэгч нь ажлын төлбөр бүрэн төлөгдсөний дараа үнэлгээний тайланг 

Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.  

 7.5. Талууд төлбөр, тооцооны асуудлаарулирал бүр тооцоо нийлж, зохих арга 

хэмжээ авна. 

8. Ажил гүйцэтгэх хугацаа, сунгах нөхцөл 

 8.1. Гүйцэтгэгч нь Захиалагч тухайн үнэлгээний ажилд шаардлагатай мэдээ, 

тулгуур баримт бичгүүдийг бүрэн бүрдүүлж өгсөн өдрөөс ажлын хэд хоногт багтаан 

үнэлгээг хийж дуусгахаа үнэлгээний ажил бүрээр Захиалагчтай тохиролцож, энэ 

хугацаанд багтаан ажлыг гүйцэтгэж Захиалагчид хүлээлгэн өгнө. 

 8.2. Энэ хугацааг талууд харилцан тохиролцож сунгаж болно. 

9. Хариуцлага 

 9.1. Хоёр тал улирал, хагас жилд харилцан хүлээсэн үүргийнхээ талаар тооцоо 

нийлж, гэрээг дүгнэнэ. 

10. Гэрээ дуусгавар болох нөхцөл 

 10.1 Тухайн ажлын хувьд Гүйцэтгэгч үнэлгээний ажлын үр дүнг тайлан хэлбэрээр 

захиалагчид хүлээлгэн өгч, Захиалагч ажлын хөлсний төлбөр хийснээр тухайн ажилтай 

холбоотой гэрээ-хэлцэл дуусгавар болно. 

11. Маргаан шийдвэрлэх 



 11.1 Талууд тухайн үнэлгээний ажил гүйцэтгэхтэй холбогдон гарсан аливаа 

маргаантай асуудлыг энэхүү гэрээний дагуу эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. 

 11.2. Талууд гарсан маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэж чадахгүй бол хуулийн дагуу 

шүүхэд хандан шийдвэрлүүлнэ. 

12. Бусад зүйл 

 12.1. Энэхүү гэрээг Монгол улсын хуулийн дагуу 2014 оны 02 дугаар сарын 10-ны 

өдөр байгуулав. 

 12.2. Энэхүү гэрээ нь талуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, 

тамга тэмдэг дарсан өдрөөс эхлэн хоёр талд нэгэн зэрэг хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 12.3. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг талууд тохиролцож шийдвэрлэх 

ба энэ нь талуудын гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажснаар хүчин төгөлдөр болно. 

Гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний адил хүчинтэй байна. 

 12.4. Гэрээний хугацаа 12 сар, энэ хугацаа дууссанаас хойш сарын дотор аль нэг 

талаас гэрээг цуцлах санал албан ёсоор ирээгүй бол дахин 12 сараар сунгагдана. 

 12.5. Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдсэн ба гэрээний хувь бүр адил хуулийн хүчинтэй 

байна. Тал тус бүрт нэг хувийг хадгална. 

 12.6. Гүйцэтгэгчийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар: Монгол улсын Сангийн Сайдын 

2010 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн 280-р тушаалаар “Хөрөнгийн үнэлгээ хийх үйл 

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийн 071200004 тоот гэрчилгээ 

Гэрээ байгуулсан: 

 

Захиалагчийг төлөөлж: 

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны  

дэд дарга, дэд хурандаа 

 

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж: 

Мөнх-Оргил трейд ХХК-ийн үнэлгээчин 

 

 

Ч.Оюунцэцэг Б.Мягмарсүрэн 

 


