
 

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 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 газрын 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 шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 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 
- НШШГГ/ тоот дансанд шилжүүлнэ үү. 

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

 
 
 

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


