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II.  ГЭРЭЭНИЙ ЕРѓНХИЙ НѓХЦѓЛ 

1.  ЕРѓНХИЙ ЗААЛТ 
 

1.1 Нэр томъѐоны 
тайлбар 

Энэ гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томъѐог дор дурдсан утгаар 
ойлгоно: 

(a) “Гэрээнд хэрэглэх хууль” гэж Гэрээний тусгай нөхцөл ГТН-д 
заасан Монгол улсын хђчин төгөлдөр хууль болон бусад 
эрх зђйн актыг хэлнэ. 

(б) “ Зөвлөх” гэж захиалагчтай байгуулсан энэхђђ гэрээнд 
заасан ђйлчилгээг ђзђђлж байгаа аливаа хувийн болон 
төрийн хуулийн этгээдийг хэлнэ. 

(в) “Гэрээ” гэж талуудын гарын ђсэг зурсан гэрээний маягт 
болон  тђђний 1 дђгээр заалтад дурдсан бусад баримт 
бичгђђд болох Гэрээний ерөнхий нөхцөл, Гэрээний тусгай 
нөхцөл болон хавсралт баримт бичгђђдийг хэлнэ. 

 (г) “Хоног” гэж хуанлийн хоногийг хэлнэ. 

(e) “Гэрээ хђчин төгөлдөр болох огноо” гэж ГЕН-ийн 2.1-д 
заасан гэрээ хђчин төгөлдөр болох огноог хэлнэ.  

(д)  “Гэрээний ђнэ” гэж ГЕН-ийн 6 дугаар зђйлд заасны дагуу 
ёйлчилгээний гђйцэтгэлийн төлөө Зөвлөхөд төлөх 
төлбөрийн хэмжээг хэлнэ.  

(е) “ГЕН” гэж Гэрээний ерөнхий нөхцлийг хэлнэ. 

(ѐ) “Гишђђн” гэж тђншлэл/консорциум/холбоог бђрдђђлж 
байгаа аль нэгэн хуулийн этгээдийг “ Гишђђд” гэж эдгээр 
хуулийн этгээдийг хамтад нь хэлнэ.  

(ж) “Гэрээний тал гэж” Захиалагч эсхђл Зөвлөхийн аль нэгийг, 
харин “Талууд” гэж хоѐуланг нь хэлнэ. 

(з) “Нөхөн төлөх зардал” гэж зөвлөхийн ажлын хөлснөөс бусад 
ђйл ажилгаатай холбоотой бђх зардлуудыг хэлнэ. 

(л) “ГТН” гэж гэрээний ерөнхий нөхцөлийг тодотгож байгаа 
Гэрээний тусгай нөхцлийг хэлнэ. 

 (м) “ёйлчилгээ” гэж Хавсралт №1-т тодорхойлсон, энэхђђ 
гэрээнд заасны дагуу Зөвлөхийн хийж гђйцэтгэвэл зохих 
ажлыг хэлнэ.   

 (о) “Туслан гђйцэтгэгч” гэж ђйлчилгээний аль нэгэн хэсгийг 
туслан гђйцэтгэхээр Зөвлөхтэй гэрээ байгуулсан хувь хђн, 
хуулийн этгээдийг хэлнэ. 

 (ө) “Ажиллах хђчин ” гэж ёйлчилгээ буюу тђђний аль нэгэн 
хэсгийг гђйцэтгђђлэхээр Зөвлөхийн эсхђл туслан 
гђйцэтгэгчийн  хөлсөлсөн хувь хђнийг хэлнэ. 

1.2 Гэрээнд 
хэрэглэгдэх 

Энэхђђ гэрээ, тђђний агуулга болон тайлбар, мөн талуудын 
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хууль харилцааг ГТН-д заасан хууль тогтоомжоор зохицуулна. 

1.3 Гэрээнд 
ашиглах хэл 

Энэхђђ гэрээ нь ГТН-д заасан улсын хэл дээр боловсруулагдсан 
бөгөөд гэрээний агуулга, тайлбартай холбоотой бђх асуудалд уг 
хэлийг ашиглана. Талууд хоорондын харилцах бичиг баримт нь 
энэ хэл дээр байна. 

1.4 Мэдэгдэл Энэхђђ гэрээний дагуу олгогдсон эсхђл шаардагдах аливаа 
мэдэгдэл, хђсэлт буюу зөвшөөрөл зэргийг бичгээр ђйлдсэн 
байх ѐстой.  Эдгээр мэдэгдэл, хђсэлт буюу зөвшөөрөл нь 
харилцаж байгаа талын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид биечлэн 
хђргэгдсэн эсхђл ГТН-д заасан хаягаар илгээсэн тохиолдолд 
олгогдсон гэж тооцогдох ѐстой. 

1.5 Байршил 
 
 

ёйлчилгээг, гэрээний хавсралт №1-т заасан нутаг дэвсгэрт, 
хэрэв тодорхой төсөл арга хэмжээний байрлалыг заагаагђй 
тохиолдолд захиалагчийн харъяа улс эсхђл тђђний тодорхойлж 
өгсөн нутаг дэвсгэрт хэрэгжђђлэх ѐстой. 

1.6 Тєлєєлєх эрх 
бђхий 
гишђђний эрх 
хэмжээ 

 

Зөвлөх нь тђншлэл/консорциум/ хоѐр буюу тђђнээс дээш 
хуулийн этгээдийн холбооноос бђрдэж байгаа тохиолдолд,  
эдгээр гишђђд гэрээний дагуу захиалагчтай ђђсэх харилцаанд 
бђх гишђђний нэрийн өмнөөс оролцох, эрх хэрэгжђђлэх болон 
ђђрэг хђлээх, зааварчилгаа  болон төлбөр хђлээн авахад 
тэднийг төлөөлөх эрх бђхий нэг гишђђнийг томилно.   

1.7 Итгэмжлэгдсэн 
тєлєєлєгч 

Гэрээний дагуу захиалагч эсхђл зөвлөхийн гђйцэтгэвэл зохих  
аливаа ђйл ажиллагаа болон баримт бичгийг ГТН-д заасан 
албан тушаалтан хариуцан хийнэ.   

1.8 Татвар, 
хураамж 

Зөвлөх, туслан гђйцэтгэгч болон тэдгээрийн ажиллах хђчин нь 
ГТН-д заасан гэрээнд хэрэглэх хуулийн дагуу төлбөл зохих 
татвар, хураамж болон төлбөрийг төлөх ѐстой. 

1.9 Авилгал болон 
залилан 
мэхлэх ђйлдэл  

Захиалагчийг төлөөлөн худалдан авах ажиллагаанд оролцож 
байгаа төрийн албан хаагч болон тендерт оролцогч, гэрээ 
хэрэгжђђлэгч зөвлөх бђр худалдан авах ажиллагаанд оролцох, 
худалдан авах гэрээг хэрэгжђђлэхдээ ѐс суртахууны өндөр хэм 
хэмжээг сахин биелђђлэх ѐстой.  
 
Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан 
хаагч болон зөвлөх нь Авилгын эсрэг хууль, Шударга бус 
өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль болон Эрђђгийн хуульд 
заасан авилгал, залилан мэхлэх, зохиомол тохиролцоо хийх, 
айлган сђрдђђлэх ђйлдлийн аль нэгэнд холбогдсон талаар 
бодитой мэдээлэл байгаа бол холбогдох албан тушаалтан, 
хууль хяналтын байгууллагад зохих ѐсоор мэдэгдэнэ. 

 
2.  ГЭРЭЭ ЭХЛЭХ, ДУУСГАВАР БОЛОХ, ТёёНД ѓѓРЧЛѓЛТ 

ОРУУЛАХ БОЛОН ЦУЦЛАХ 
 
2.1 Гэрээ хђчин 

тєгєлдєр 
болох 

Энэхђђ гэрээ нь талууд гарын ђсэг зурсан, эсхђл ГТН-д  заасан 
өдрөөс эхлэн хђчин төгөлдөр болно. Гэрээг хђчин төгөлдөр 
болох өдрийг гэрээ хђчин төгөлдөр болох огноо гэж хэлнэ.  

2.2 ёйлчилгээг 
эхлэх 

Зөвлөх нь гэрээ хђчин төгөлдөр болсноос хойш ГТН-д заасан 
хоногт багтаан ђйлчилгээг эхлэх ѐстой. 

2.3 Гэрээний 
хугацаа 

ГЕН-ийн 2.6-д заасны дагуу цуцлагдаагђй бол гэрээ хђчин 
төгөлдөр болсноос хойш ГТН-д заасан хугацааны дараагаар 
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дуусгавар 
болох    

энэхђђ гэрээний хугацаа дуусгавар болно. 

2.4 Гэрээний 
єєрчлєлт буюу 
засвар 

Гагцхђђ бичгээр ђйлдэн талууд гарын ђсэг зурж 
баталгаажуулсан тохиолдолд гэрээний нөхцөл, болзол болон 
ђйлчилгээний цар хђрээг засварлах, эсхђл өөрчилж болно. 

2.5 Гэнэтийн 
болон 
давагдашгђй 
хђчин зђйл 

 

2.5.1 Дайн, иргэний бослого, тђймэр, ђер, халдварт өвчин, 
газар хөдлөлт, хорио цээр, тээврийн хориг болон бусад 
гэнэтийн болон давагдашгђй хђчний нөхцөл байдал 
ђђссэнээс захиалагч, эсхђл нийлђђлэгч, эсхђл туслан 
гђйцэтгэгчийн гэрээний ђђргийн гђйцэтгэл хугацаа 
хоцорсон бол талууд тохиролцон гђйцэтгэх хугацааг 
сунгана. 

2.5.2 Гэнэтийн болон давагдашгђй хђчний нөхцөл байдал 
ђђссэн тохиолдолд нийлђђлэгч нь энэ нөхцөл байдал 
болон ђђссэн шалтгааны талаар захиалагчид нэн даруй 
бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч бичгээр өөрөөр 
зааварлаагђй бол Зөвлөх гэрээний ђђргээ боломжтой 
хэмжээнд ђргэлжлђђлэн гђйцэтгэж, гэнэтийн болон 
давагдашгђй хђчний нөхцөл байдлаас ђл шалтгаалан 
гэрээг хэрэгжђђлэх боломжит арга замыг хайна. 

 
2.6 Гэрээ цуцлах 
 

 

2.6.1 Захиалагч 
гэрээг цуцлах       

 

Энэхђђ зђйлд заасан дараах нөхцөл байдал ђђссэн тохиолдолд 
захиалагч өөрийн санаачлагаар гэрээг цуцлах эрхтэй.    

 (a) Зөвлөх гэрээний дагуу хђлээсэн ђђргээ зөрчсөн талаарх 
мэдэгдлийг хђлээн авсны дараагаар 30 хоног, эсхђл 
захиалагчийн бичгээр зөвшөөрөн сунгасан хугацаанд 
багтаан мэдэгдэлд дурдсан зөрчлийг арилган ђђргийн 
гђйцэтгэлийг хангаагђй:  

(б) Зөвлөх (эсхђл тђншлэлийн аль нэг гишђђн) төлбөрийн 
чадваргђй болсон, эсхђл дампуурсан,  эсхђл дампуурлаас 
зайлсхийх зорилгоор зээлдђђлэгчтэй тохиролцсон, эсхђл 
сайн дураараа буюу албадан журмын дагуу татан буугдаж 
байгаа: 

 (в) Зөвлөх нь тендерт оролцох буюу гэрээг гђйцэтгэх явцдаа 
авилгал, залилан мэхлэх ђйлдэлд холбогдсон байж болох 
хангалттай ђндэслэл захиалагчид байгаа:  

 (г) Гэнэтийн болон давагдашгђй хђчин зђйл ђђссэний улмаас 
Зөвлөх нь 60-аас дээш хоногийн хугацаанд ђйлчилгээний 
голлох хэсгийг гђйцэтгэх боломжгђй болсон: 

 (д) Захиалагч өөрийн санаачлагаар дээр зааснаас бусад 
ђндэслэлээр гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн бол:   

(е) Зөвлөх ГЕН-ийн 7 зђйл заасны дагуу арбитрийн 
ажиллагааны ђр дђнд гаргасан эцсийн  шийдвэрийг 
биелђђлээгђй:  

2.6.2  Зєвлєхийн 
санаачлагаар 
гэрээг цуцлах      

Энэхђђ зђйлд заасан дараах нөхцөл байдал ђђссэн тохиолдолд 
зөвлөх өөрийн санаачлагаар гэрээг цуцлах эрхтэй 
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(a) захиалагч нь ГЕН-ийн 7 дугаар зђйлд заасны дагуу ямар 
нэгэн маргаан ђђсээгђй ђед гэрээний дагуу төлбөл зохих 
аливаа төлбөрийг зөвлөхийн бичгээр гаргасан төлбөрийн 
мэдэгдлийг хђлээн авсан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор 
төлөөгђй 

(б) Гэнэтийн болон давагдашгђй хђчин зђйл ђђссэний улмаас 
Зөвлөх нь 60-аас дээш хоногийн хугацаанд ђйлчилгээний 
голлох хэсгийг гђйцэтгэх боломжгђй болсон: 

(в) Захиалагч ГЕН-ийн 7 зђйл заасны дагуу арбитрийн 
ажиллагааны ђр дђнд гаргасан эцсийн  шийдвэрийг 
биелђђлээгђй: 

(г) Захиалагч гэрээний дагуу хђлээсэн ђђргээ ноцтой зөрчсөн  
бөгөөд энэхђђ зөрчлийн талаарх мэдэгдлийг хђлээн 
авснаас хойш 45 хоногийн хугацаанд ( эсхђл зөвлөхийн 
бичгээр зөвшөөрөн сунгасан хоногт багтаан) тухайн 
зөрчлийг арилгаагђй: 

2.6.2 Гэрээг 
цуцласан ђед 
хийх тєлбєр 

ГЕН-ийн 2.9.1 болон 2.9.2 зђйлд заасны дагуу гэрээг цуцласан 
ђед захиалагч дараах төлбөрийг зөвлөхөд төлөх ѐстой: 

  (a) Гэрээг цуцлах өдрөөс өмнө зохих ѐсоор гђйцэтгэсэн бөгөөд 
ГЕН-ийн 6 дугаар зђйлд заасны дагуу төлбөл зохих 
ђйлчилгээний хөлс: 

(б) ГЕН-ийн 2.6.1-ийн (а)-гаас (в) хђртлэх, мөн (е)  заалтын 
дагуу гэрээг цуцалснаас бусад тохиолдолд зөвлөхийн 
ажилтнууд, тэдний хууль ѐсны хамтран амьдрагч нарыг 
буцаах замын зардал зэрэг гэрээг цуцласны улмаас ђђсэх 
аливаа бодит зардлын  нөхөн олговор:   

 
3.  ЗѓВЛѓХИЙН ХёЛЭЭХ ёёРЭГ 

 
3.1 Ерєнхий зђйл  

3.1.1 Гђйцэтгэлийн   
             чанар 

Зөвлөх нь гэрээний дагуу гђйцэтгэвэл зохих ђђрэг болон ђзђђлэх 
ђйлчилгээг нийтээр хђлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн болон 
бодит жишигт нийцђђлэн ђр ашигтай, хэмнэлттэй байдлаар 
гђйцэтгэх ѐстой бөгөөд тоног төхөөрөмж, машин механизм 
болон материаллын хувьд аюулгђй,  ђр дђнтэй болон зђй зохист 
арга зђйг ашиглан ђйл ажиллагааны шуурхай удирдлагыг ханган 
ажиллах ѐстой.        

Зөвлөх нь гэрээ болон ђйлчилгээтэй холбоотой ямарваа нэгэн 
асуудлаар ямагт захиалагчийн зөвлөхийн хувиар хандан 
ажиллах бөгөөд туслан гђйцэтгэгч буюу гуравдагч этгээдтэй 
хийх аливаа харилцаанд захиалагчийн хууль ѐсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах ѐстой. 

3.2 Ашиг 
сонирхлын 
зєрчил 

 

Зөвлөх нь ирээдђйд хийх ажилтай холбоотой ямар нэгэн зђйлийг 
ђл харгалзан захиалагчийн ашиг сонирхлыг эн тэргђђнд тавих 
ѐстой бөгөөд өөр төсөл арга хэмжээ буюу өөрийн байгууллагын 
эрх ашигтай, сонирхолын зөрчилд орохоос зайлсхийх ѐстой.   

3.3 Нууцлал  Зөвлөх, тђђний ажилтнууд нь захиалагчаас урьдчилан 
зөвшөөрөл авалгђйгээр гэрээний хэрэгжилтийн явцад олж авсан 
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аливаа нууц мэдээллийг ямар нэгэн хувь хђн, байгууллагад 
дамжуулах эрхгђй бөгөөд ђйлчилгээний ђр дђнд боловсруулсан 
зөвлөмжийг нийтэд нээлттэй болгох эрхгђй 

3.4 Зєвлєхийн 
хариуцах 
даатгал 

Зөвлөх нь захиалагчийн зөвшөөрсөн нөхцөл, болзолын дагуу 
болон ГТН-д тусгайлан заасан эрсдэлд хамаарах даатгалыг 
өөрийн зардлаар хариуцан хийлгэх бөгөөд даатгалын гэрээ, 
гэрчилгээг захиалагчид ирђђлнэ. 

3.5 Захиалагчаас 
урьдчилан 
зєвшєєрєл 
авбал зохих 
ђйл ажиллагаа  

Зөвлөх нь дор дурдсан  ђйл ажиллагааг явуулахаас өмнө 
захиалагчийн зөвшөөрлийг бичгээр авсан байх ѐстой. ёђнд:  

 (a) ёйлчилгээний аль нэг хэсгийн гђйцэтгэлийг туслан 
гђйцэтгэх гэрээгээр хийлгэх, 

 (б) Хавсралт №1-т заасан ажилтны жагсаалтанд ямар нэг 
өөрчлөлт, нэмэлт оруулах. 

 (в) ГТН-д тусгайлан заасан бусад ђйл ажиллагаа 

3.6 Тайлагнах 
хуваарь 

 

Зөвлөх нь Хавсралт №2 -т заасан тайлан болон баримт бичгийг 
тухайн хавсралтад заасан маягтын дагуу тогтоосон хугацааны 
дотор хђргђђлэх ѐстой.    

3.7 Зєвлєхийн 
боловсруулса
н баримт 
бичиг 
захиалагчийн 
ємч болох нь   

 

Энэхђђ гэрээний дагуу захиалагчид зориулж зөвлөхийн 
боловсруулсан аливаа судалгаа, тайлан, зураг, график, 
программ хангамж болон бусад материал, эд зђйл нь 
захиалагчийн өмч болж ђлдэх бөгөөд гэрээ дуусгавар болох, 
гэрээ цуцлахаас өмнө эдгээр материалыг дэлгэрэнгђй 
жагсаалтын хамтаар захиалагчид хђргђђлнэ. Зөвлөх нь эдгээр 
бичиг баримт болон программ хангамжийн хувийг авч болно. 

3.8 Нягтлан бодох 
бђртгэл, 
Хяналт 
шалгалт болон 
Аудит 

 

Зөвлөх нь гэрээний гђйцэтгэлд хамаарах нягтлан бодох данс, 
бђртгэлийг олон улсад хђлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмын дагуу 
хөтлөн явуулах бөгөөд захиалагч тђђний томилсон төлөөлөгч 
эсхђл аудитор эдгээр данс, бђртгэлд хөндлөнгийн шалгалт хийх 
эрхтэй. 

 
 

4.  ЗѓВЛѓХИЙН АЖИЛТНУУД 
 

4.1 Ажиллах 
хђчний 
тодорхойлол
т 

Зөвлөхийн санал болгож буй гол мэргэжилтэн бђрийн албан 
тушаал, ажлын байрны тодорхойлолт, мэргэжлийн тђвшин болон 
ђйлчилгээг гђйцэтгэхэд оролцох хугацаа зэргийн талаарх 
мэдээллийг Хавсралт №3-т тусгана. Захиалагчтай урьдчилан 
тохиролцсон гол мэргэжилтний мэдээллийг мөн хавсралтанд 
багтаана. 

4.2 Ажилтныг 
халах буюу 
солих 

(a) Захиалагч зөвшөөрөөгђй бол ажиллах хђчний бђрэлдэхђђнд 
ямар нэгэн өөрчлөлт хийх ѐсгђй. Зөвлөхийн эрх хэмжээнээс ђл 
хамаарах, тухайлбал, тэтгэвэрт гарах, нас барах, эрђђл 
мэндийн хувьд чадваргђй болох, бусад шалтгааны улмаас 
ажилтныг солих зайлшгђй шаардлага гарвал тђђнтэй тэнцђђ 
буюу илђђ чадвартай хђнээр солих асуудлыг цаг алдалгђй 
тавина.  

(б) Аль нэгэн ажилтан ђђргээ ноцтой зөрчсөн буюу гэмт хэрэг 
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ђйлдсэн, эсхђл ђђргийн гђйцэтгэл хангалтгђй байгаа талаар 
хангалттай ђндэслэл захиалагчид байгаа тохиолдолд 
захиалагчаас бичгээр гаргасан ђндэслэл бђхий шаардлагын 
дагуу тђђний хђлээн зөвшөөрхђйц чадвар болон туршлага 
бђхий ажилтнаар солих ѐстой.     

(в) Ажилтныг халах, эсхђл солихтой холбоотой ђђсч болох ямар 
нэгэн нэмэлт зардлыг зөвлөх нэхэмжлэх эрхгђй болно.  

 
 

5.  ЗАХИАЛАГЧИЙН ХёЛЭЭХ ёёРЭГ  
 

5.1 Дэмжлэг 
ђзђђлэх 
болон 
зєвшєєрєл 
олгох 

Захиалагч нь ГТН-д заасан зөвлөхөд ђзђђлэх дэмжлэг, туслалцаа 
болон холбогдох зөвшөөрлийг засгийн газрын зђгээс олгуулахын 
тулд бђх талын хђчин чармайлт гаргана. 

5.2 Гэрээнд 
хэрэглэх 
хуулинд 
татвар 
хураамжийн 
талаар орсон 
єєрчлєлт 

Хэрэв, гэрээ байгуулагдсанаас хойш гэрээнд хэрэглэх хуулинд 
татвар, хураамжийн талаар орсон өөрчлөлтийн улмаас 
ђйлчилгээний гђйцэтгэлийн дагуу Зөвлөхийн хђлээн авах төлбөр 
нэмэгдэх буюу хасагдахаар байгаа бол, талууд тохиролцон 
гэрээний дагуу Зөвлөхөд төлөх цалин болон нөхөн төлөгдөх 
зардлын хэмжээг өөрчлөх бөгөөд энэхђђ холбогдох ђнийн 
тохируулга нь ГЕН-ийн 6.2 (а), (б), -д заасан төлбөрийн хэмжээнд 
нийцсэн байх ѐстой. 

5.3
 Захиалагчи
йн зђгээс 
ђзђђлэх 
ђйлчилгээ, 
тоног 
тєхєєрємж 
болон эд 
хєрєнгє 

Захиалагч нь ђйлчилгээний зорилгоор ашиглуулахаар Хавсралт 3.3-
д заасан ђйлчилгээ, тоног төхөөрөмж болон эд хөрөнгийг тогтоосон 
хугацаанд ђнэ төлбөргђйгээр Зөвлөхөд гарган өгөх ѐстой.     

 
6.  ЗѓВЛѓХѓД ТѓЛѓХ ТѓЛБѓР 

 
6.1 Нийт тєлбєр 
 

Зөвлөхөд төлөх нийт төлбөрийн хэмжээ нь гэрээний хавсралт №1-т 
тодорхойлсон ђйлчилгээг ђзђђлэхэд шаардагдах бђх зардлыг 
тооцсон тогтмол нийт ђнийг багтаасан гэрээний ђнээс хэтрэх ѐсгђй.    
ГЕН-ийн 5.2-т заасны дагуу өөрчлөснөөс бусад тохиолдолд ГЕН-
ийн 6.2-т тодорхойлсон ђнийн хэмжээг гагцхђђ  ГЕН-ийн 2.4-т 
зааснаар талууд нэмэлт төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд 
нэмэгдђђлж болно.     

6.2 Гэрээний ђнэ 
 

(a) Гадаад мөнгөн тэмдэгтээр хийх төлбөрийн хэмжээг ГТН-д 
тодорхойлно. 

 (б) Төгрөгөөр хийх төлбөрийн хэмжээг ГТН-д тодорхойлно. 
 

6.3 Нэмэлт 
ђйлчилгээни
й тєлбєр  

ГЕН-ийн 2.4-т заасны дагуу төлөхөөр зөвшөөрч болох нэмэлт 
ђйлчилгээний цалингийн хэмжээг тодорхойлохын тулд нийт ђнийн 
задаргааг Хавсралт №4 болон №5-д оруулна.   

 

6.4 Тєлбєр хийх Төлбөрийг ГТН-д заасан төлбөр хийх хуваарийн дагуу, тэнд заасан 
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нєхцєл. 
хуваарь  

 

зөвлөхийн дансанд хийнэ. ГТН-д өөрөөр заагаагђй бол, тђђнд 
тогтоосон хугацаанд хђчинтэй байхаар тооцож, зөвлөхийн 
ирђђлсэн урьдчилгаа төлбөрийн баталгааны дђнтэй тэнцэх 
хэмжээгээр эхний төлбөрийг хийнэ. Энэхђђ баталгааг Хавсралт 
№7-д заасан маягт, эсхђл захиалагчийн бичгээр гаргасан 
зөвшөөрсөн өөр маягтаар гарган ирђђлнэ.   

ГТН-д заасан нөхцөл болзолыг хангасны дараа, зөвлөхөд төлбөл 
зохих төлбөрийн хэмжээг тодорхойлсон нэхэмжлэлийг захиалагчид 
ирђђлснээр бусад төлбөр хийгдэх ѐстой.   

6.5 Хугацаа 
хоцорсон 
тєлбєрийн 
хђђ  

Захиалагч нь ГТН-ийн 6.4–д тогтоосон төлбөр хийх хугацааг арван 
таван хоногоос (15) дээш хоногоор хэтрђђлсэн бол хугацаа 
хоцорсон хоног тутам ГТН-д тогтоосон хэмжээгээр зөвлөхөд хђђ 
төлөх ѐстой.    

 
7.  ШУДАРГА  БАЙДАЛ  

 

7.1 Шударга 
байдал 

Талууд энэхђђ гэрээний дагуу ђйл ажиллагаа явуулахдаа бие 
биенийхээ эрхийг хђндэтгэн, шударга байдлаар хандах ба гэрээний 
зорилгыг хэрэгжилтийг хангахын тулд бђхий л зохистой арга 
хэмжээг авна.   

 
8.  МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

 
8.1 Маргааныг 

эв зђйгээр 
шийдвэрлэх  

Маргаанаас зайлсхийх, эсхђл тђђнийг цаг алдалгђй шийдвэрлэх нь 
гэрээний гђйцэтгэлийг сайтар хангах болон төсөл арга хэмжээний 
амжилтанд ихээхэн чухал гэдгийг талууд хђлээн зөвшөөрнө.  
Гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд харилцан 
тохиролцож, эв зђйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. 

8.2 Маргааныг 
шийдвэрлэх 

 

Талууд гэрээний холбоотой аливаа маргааныг эв зђйгээр 
шийдвэрлэж чадахгђй тохиолдолд аль нэг тал нь ГТН-д заасан 
маргааныг шийдвэрлэх арга хэрэгслийг сонгох эрхтэй.   
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III.  ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НѓХЦѓЛ  

(Хаалтанд байгаа зђйлийг { } сонгон хэрэглэнэ; эцэслэн боловсруулалт хийхэд 
тэмдэглэлийг хасна) 

 

ГЕН-ийн 
зђйлийн 
дугаар 

Гэрээний ерөнхий нөхцлийн холбогдох зђйл, заалтын мэдээллийг гђйцээх, 
нэмэлт оруулах буюу өөрчлөнө. 

{1.1(a)} Гэрээнд хэрэглэх хууль нь  Монгол улсын хђчин төгөлдөр хууль болон бусад эрх 
зђйн актууд 

1.3 Гэрээний баримт бичгђђд нь  Монгол  хэл дээр байна.  

1.4 Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Нам-Ян-
Жү-гийн гудамж, ХҰСҮТұв, Захиргааны байр, 213 тоот ұрұұ. 
 
Захиалагч: Халдварт ұвчин судлалын үндэсний тұв  
Утас:  453994  
Факс: 976-11-458699  
И-мэйл:  

{1.6} {Tөлөөлөх эрх бђхий гишђђн [гишүүний нэрийг оруул]} 
 
Тэмдэглэл: Зөвлөх нь түншлэл/консорциум/ хоѐр буюу түүнээс дээш 
хуулийн этгээдийн холбооноос бүрдэж байгаа тохиолдолд ГТН-ийн 1.5-д 
байгаа хаягийг энд оруулна. Зөвлөх дангаар оролцож байгаа бол ГТН-ийн 
энэ зүйлийг бүхэлд нь хасна. 

1.7 Итгэмжлэгдсэн тєлєєлєгчид: 
Захиалагчий: 
Зєвлєхийн: 

1.8 Татвар [Зұвлұхийн үйлчилгээг гүйцэтгэхэд тұлұх татвар, хураамжийн 
талаарх мэдээллийг бичнэ]: 
  
Тэмдэглэл: Гэрээнд хэрэглэх хуулийн дагуу зөвлөх, туслан гүйцэтгэгч 

болон тэдгээрийн ажилтнуудын төлбөл зохих татвар хураамж 
болон эсхүл захиалагч нөхөн олгох буюу эсхүл тодорхой татвар, 
хураамж төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ѐстой зэргийг энд оруулна. 

2.2 Tогтоосон хугацаа: [хугацааг оруул, жишээлбэл:нэг сар г.м]. 

2.3 Tогтоосон хугацаа: [хугацааг оруул, жишээлбэл: 12 сар г.м]. 

3.4 
 

Даатгалд зайлшгђй хамруулах зђйл, даатгалын дђнгийн доод хэмжээ нь: 
 



Page 11 of 11 
 

 

 

{3.5 (в)} 
 

{Бусад ђйл ажиллагаа : [захиалагчийн шаардлагтай гэж үзсэн үйл 
ажиллагааг оруул].} 

{5.1} Тэмдэглэл: ГЕН-ийн 5.1 зүйлд заасны дагуу захиалагчийн зүгээс үзүүлэх 
тусламж дэмжлэг, зөвшөөрөлийн жагсаалтыг оруул. Ийм зүйл байхгүй 
бол ГТН-ийн энэ хэсгийг бүхэлд нь хасна. 

6.2(a) Гадаад мөнгөн тэмдэгтээр хийх төлбөрийн дээд хэмжээ: [мөнгөн тэмдэгт 
бүрээр хэмжээг тоо болон үсгээр оруул] 

6.2(б) Төгрөгөөр хийх төлбөрийн дээд хэмжээ: [хэмжээг тоо болон үсгээр оруул] 

6.4 Төлбөр хийх данснууд: 
Гадаад мөнгөн тэмдэгийн хувьд: [дансны нэр, дугаарыг оруул]. 
Төгрөгийн хувьд: [дансны нэр, дугаарыг оруул].  
 
  

6.5 Хђђгийн хувь хэмжээ: [хүүгийн хэмжээг оруул]. 

8.2 
 

Гэрээтэй холбоотой ђђссэн маргааныг талууд эв зђйгээр шийдвэрлэж чадахгђй 
тохиолдолд шђђх, эсхђл дотоодын болон гадаадын арбитрийн аль нэгэн 
байгууллагыг маргааныг шийдвэрлђђлэхээр сонгоно.  Жишээлбэл, Гадаадын 
зөвлөхтэй гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд 12 дугаар зђйлийг “Энэ гэрээнээс 
ђђдсэн болон энэ гэрээтэй холбогдсон, эсхђл тђђнийг зөрчсөн, тђђнийг 
дуусгавар болгосон юм уу хђчингђй болсонтой холбогдсон аливаа маргаан, 
зөрчилдөөн, нэхэмжлэхийг хђчин төгөлдөр ђйлчилж буй UNCITRAL-ын 
арбитрын журмын дагуу шийдвэрлэнэ.” гэсэн заалтаар сольж болно. 

 


