
 

НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР  

ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАРТ 

 

2018.02.22         ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ: 

 

Баянзүрх дүүргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 30-ны 

өдрийн 2089 дүгээр шийдвэрээр Найманжавын Батаагаас төлбөрийн 

5’000’000 төгрөг, улсын тэмдэгтийн хураамж 35’100 төгрөг, нийт 

5’035’100 төгрөгийг гаргуулж Б.Цэцэгжаргалд олгохоор 

шийдвэрлэсэн.  

Шүүхийн шийдвэр гарсанаас хойш төлбөр төлөгч Н.Батаа нь 

төлбөрөөс 2’000’000 төгрөгийг төлсөн бөгөөд үлдэгдэл 3’035’100 

төгрөгийг төлж барагдуулахгүй байгаа тул шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа явуулж төлбөр авагч миний төлбөрийг барагдуулж өгнө 

үү. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардалын гэрээ байгуулахад 

татгалзах зүйлгүй болно. 

 

Хүсэлт гаргасан: 

Төлбөр авагч: Б.Цэцэгжаргал 

Регистрийн дугаар: ЗП87072112 

Гэрийн хаяг: БГД, 6-р хороо, 35-2-66 тоот 

Утас:. ............................. 

Гарын үсэг:   

 

Төлбөр төлөгч: Н.Батаа,  

Регистрийн дугаар: .............................. 

Холбогдох утас:..............................., Хаяг: .............................. 



НИЙСЛЭЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР 
 

БАТЛАВ: АХЛАХ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ:    
                                                                          

 
ШҮҮХИЙН  ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗАРДАЛ ГАРГУУЛАХ ГЭРЭЭ 
 

20…. он ... сар ... өдөр    Дугаар ...                 Улаанбаатар хот 

Энэхүү гэрээг нэг талаас Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, нөгөө талаас 
_____________ шүүхийн _____оны______сарын ___ өдрийн __  тоот шийдвэр /тогтоол, захирамж/, __ 
тоот гүйцэтгэх баримт бичигтэй төлбөр  төлөгч _________________________ - аас ____________  
төгрөгийн /валют, эд хөрөнгө гаргуулах/ төлбөр гаргуулах төлбөр авагч ________________________ - 
тай  тохиролцсон ёсоор байгуулав. 

 Нэг. Ерөнхий зүйл:   

1.1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдон зайлшгүй гарах ШШГТМУ-ын хуулийн 118-р зүйлд заасан зардлыг иргэний 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал гэнэ. 

 Хоёр. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын эрх, үүрэг: 

 2.1. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь төлбөр авагчаас шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны зардлыг урьдчилан гаргуулан албаны дансаар болон бэлэн мөнгөний касст авна. 

 2.2. Хуульд зааснаар бусад тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх, зогсоох, 
хөндлөнгөөс оролцохгүй байна. 

 2.3. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал төлбөр төлөгчөөс төлбөр гаргуулахад хүрэлцэхгүй 
бол зардлыг дахин тооцож нэмэлт зардлыг гаргуулна. 

 2.4. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг урьдчилан гаргуулсан хэмжээгээр төлбөр 
төлөгчөөс гаргуулан төлбөр авагчид олгоно. 

 2.5.  Зардлын зарцуулалтын тайланг шийдвэр гүйцэтгэгч гаргана. 

Гурав.Төлбөр авагчийн эрх, үүрэг. 

3.1.Төлбөр авагч нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуулинд заасан шийдвэр гүйцэтгэх ажилгааны 
зардлыг Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны гаргасан тооцоог үндэслэн урьдчилан төлнө.  

 3.2. Урьдчилан төлсөн зардал нь шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хүрэлцэхгүй бол нэмэлт 
зардлыг гаргана. 

3.3. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд гарсан зардлын тооцоо, гүйцэтгэх баримт бичигтэй 
танилцаж хуулбарлан авч болно. 

 3.4. Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгө, орлогын талаар мэдээллийг хангана. 

 Дөрөв. Хариуцлага 

4.1. Энэхүү гэрээнээс үүссэн маргааныг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар 
шийдвэрлэнэ. 

 Гэрээг 2 хувь үйлдэн төлбөр авагч, гүйцэтгэх баримт бичигт хадгална. 

 Зардлыг гэрээний хавсралт маягтаар тооцон авна. 

Төлбөрийг Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Улаанбаатар хотын банк 
2617001560 тоот дансанд шилжүүлнэ үү. 

                  
                                                                 ТӨЛБӨР АВАГЧИЙН ______________________________ 
                                                                                   /нэр овог хаяг, утас/ 
                                                                                                                                  
         
ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ                          
                                                                                                             ГАРЫН ҮСЭГ 
_________________   /                       /             ____________________________ 

 
 

ШАЛГАСАН : АХЛАХ НЯ-БО А/Д     Я.МАРТХҮҮ                               


