
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй татагдах 

тул бүтэн эхээр нь татахыг хүсвэл 
77052494, 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ 

20 ... оны ... дугаар  

сарын ...-ний өдөр                                      № ....                                  Улаанбаатар хот 

 

Тээвэрлэлтийнгэрээ/цаашид “гэрээ” гэх/-г нэг талаас “.........” ХХК-ийг төлөөлж  гүйцэтгэх захирал 

........../ цаашид “тээвэрлүүлэгч”гэх), нөгөө талаас: “..........” ХХК-ийг төлөөлж  захирал ........(улсын 

бүртгэлийн дугаар ................., регистрийн дугаар .........., цаашид “тээвэрлэгч”гэх), /цаашид хамтад нь 

талууд гэх/ нар  Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийг үндэслэн,  харилцан тохиролцсоны 

үндсэн дээр байгуулав.  

НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЗҮЙЛ 

1.1. Энэхүү гэрээ нь Тээвэрлүүлэгч талын захиалгын дагуу Тээвэрлэгч нь ".................” ХХК-ийн 

".............нутагдахь...............үйлдэрээс болон тээвэрлүүлэгчийн заасан газраас ......................багт  

байрлах“.......” ХХК-ийн т.......үйлдвэрийн байранд буюу тээвэрлүүлэгчийн заасан газарт ........тн 

/........ тонн/ ............../цаашид “Бараа буюу ачаа ”гэх/ -ийг зөөвөрлөн, ачиж тээвэрлэн хүргэж, буулган 

хүлээлгэн өгөх,  тээвэрлүүлэгч нь гэрээт ажлыг хүлээн авч ажлын хөлс төлөхтэй холбогдсон 

харилцааг зохицуулна. 

 

ХОЁР. АЖЛЫН ХӨЛС, ХУГАЦАА 

2.1. Гэрээт ажлыг 2016 оны.... дүгээр сарын.....-ны өдрөөс 201.. оны ... дүгээр сарны ....-ны өдрийн дотор 

бүрэн гүйцэтгэж дуусган тээвэрлүүлэгчийн заасан газарт хүргэж, актаар хүлээлгэн өгсөн байна. 

2.2. Гэрээт ажлын хөлсөнд НӨАТ болон бусад холбогдон гарах татвар, зардал зэрэг гэрээт ажлыг 

гүйцэтгэн тээвэрлүүлэгч талд актаар  хүлээлгэн өгөх хүртэл бүхий л ажлын хөлс бүрэн багтсан 

болно. 

№ Материалын нэр Гүйцэтгэх 

автомашин 
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ширхэг 

тн 

Тэвэрлэлтйин 
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км 

Нэгж 

үнэ₮ 

1тн/км 

Бүгд ₮ 

1    

 

  

 

 

 Нийт дүн  

 

2.3. Нийт  ...... тонн ачааг тээвэрлэгч тал техник хэрэгслээрээ гүйцэтгэнэ.Тээвэрлүүлэгч нь  гэрээ 

баталгаажиж ажил эхлэхэд тээврийн ажлын урьдчилгаа  болох .........төгрөгийг тээвэрлэгч талд өгөх 

ба үүнийг тээвэрлэлтийн үнээс суутгана. 

2.4. Талуудын харилцан тохирсоноор 1тн/км –ийн тээврийн хөлс ........ төгрөг байна. (Энэхүү  үнэ нь 

энэхүү гэрээний хүчин төгөлдөр хугацаанд баримтлах бөгөөд сунгах тохиолдолд үнийг ахин 

харилцан тохиролцоно) 

2.5. Тээвэрлэгч  нь  гэрээт ажлыг бүрэн гүйцэтгэж тээвэрлүүлэгч талд актаар бүрэн хүлээлгэн өгсөний 

дараа ажлын гүйцэтгэлээр гүйцэтгэгч талын нэхэмжлэлийн дагуу  тээвэрлэгч талын ......... банкны 

............... тоот  төгрөгийн дансанд шилжүүлнэ. 

2.6. Талууд барааг тээвэрлэхдээ дагалдах бичиг хийх бөгөөд Дагалдах бичигт дараахь зүйлийг тусгасан 

байна:  

2.6.1. Дагалдах бичиг үйлдсэн газар, он, сар, өдөр; 

2.6.2. Ачаа илгээгчийн нэр, хаяг; 

2.6.3. /Үргэлжлэл бий / 


