
2013 оны 07 сарын 25 өдөр              дугаар А/720                Улаанбаатар хот 
 

 

 
“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 
 
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, Орон сууцны тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.2.2 дахь заалт,  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2013 оны “Хөтөлбөр батлах тухай” 9/36, “Журам батлах тухай” 9/37 дугаар 
тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 
 1.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгон 
шалгаруулах комиссыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Сонгон шалгаруулах журам”-ыг 
хоёрдугаар хавсралтаар, “Ахмадын орон сууцыг тусгай нөхцөлтэйгээр 
түрээслүүлэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар”, Батлан даалтын  болон Даатгалын 
гэрээний үлгэрчилсэн загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 
 
 2.Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан 
“Бүрд констракшн” ХХК, “Асар өргөө”, “Буурал сутай” ХХК, “Моннис” ХХК, 
“Гангар инвест” ХХК, “Баганат өргөө” ХХК, “Хера холдинг” ХХК, “Гранд лайн” 
ХХК-тай тус бүр 300 айлын Ахмадын орон сууц барих асуудлаар хэлцэл хийж 
тухай бүр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсны үндсэн 
дээр гэрээ байгуулж ажиллахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг 
болгосугай.  
 
 3.Орон сууцны 7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу Орон сууц санхүүжилтийн корпорацийн барих орон сууцны хороололд 300 
айлын Ахмадын орон сууцны захиалга өгч холбогдох дүрэм, журмын дагуу гэрээ 
байгуулж ажиллахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.  
 
 4.Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Ногоон нуур орчимд 360 айлын 
Ахмадын орон сууцны архитектур төлөвлөлтийн зураг төслийг хянан батлахыг 
нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар /Н.Нацагдорж/-т, гүйцэтгэгчийг 
холбогдох хууль журмын дагуу сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахыг 
Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т даалгасугай.  
 

5.Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, 7 дугаар хороололд нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 300 айлын Ахмадын орон сууцны 
цогцолбор барилгын ашиглалт, үйлчилгээг хариуцан ажиллах чиг үүрэг бүхий 
“Ахмадын хотхон-1” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах асуудлыг 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьж шийдвэрлүүлэхийг 
Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т даалгасугай. 
 
  
 



6.Ахмадын орон сууцны элэгдлийн санг холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу  тогтоож, мөрдүүлэхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 
/Ш.Төмөрбаатар/, хуримтлагдсан  элэгдлийн сангийн хөрөнгийг “Улаанбаатар 
орон сууцны сан”-д тухай бүр төвлөрүүлэхийг Ахмадын хотхоны захиргаанд тус 
тус үүрэг болгосугай.  
 
 
 
 
 
 
 
  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР  
  ХОТЫН ЗАХИРАГЧ           Э.БАТ-ҮҮЛ 
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“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ”  ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ ИРГЭДИЙГ 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИСС 
 
 
 
 Комиссын дарга:   Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын дарга  
 
 
 Гишүүд:   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн   
     захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга  
 
     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх 
                 зүйн хэлтсийн дарга  
  
     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн  
     хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга  
 
     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,  
     төрийн сангийн хэлтсийн орлогын эдийн засагч 
 
     Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
     Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга  
 
     Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
     Орон сууц хариуцсан мэргэжилтэн 
 
     Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга 
 
     Нийслэлийн Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 
  
     Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Тамгын газрын 
дарга 
  
     Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга 
 
     Нийслэлийн Ахмадын хорооны дарга 
    
 
Нарийн бичгийн     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн  
Дарга:     хөгжлийн бодлогын хэлтсийн халамжийн асуудал  
     хариуцсан мэргэжилтэн  
 
 
     
 
 
 
                    

                                                                             



Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны 
                 07 дугаар сарын 25 -ны өдрийн 

      А/720 дугаар захирамжийн хоёрдугаар 
хавсралт 

                                                                                              
  

 
“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ” ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАХ 

ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ЖУРАМ 
 
 Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 
 1.1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 9/36 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийн харилцааг 
энэхүү  журмаар зохицуулна. 
 
 1.2.Журмыг хэрэгжүүлэхдээ  хууль  дээдлэх, шударга, ил тод байх, адил тэгш 
хандах зарчим баримтална. 
 
 Хоёр. Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд  тавигдах шалгуурууд 
 

 2.1.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэд дараах шалгууруудыг 
хангасан байна. Үүнд: 

2.1.1.Улсаас  орон сууц авч байгаагүй; 
2.1.2.Улаанбаатар хотын харъяат ба сүүлийн 5 жил нийслэлд амьдарсан 

байх; 
2.1.3.Өрхийн орлого нь ашиглалтын болон түрээсийн зардлаа төлөх 

чадвартай байх; 
2.1.4.Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдлийн 

санг тооцсон 3 сарын түрээсийн болон ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц 
хэмжээний барьцааг төлөх чадвартай байх;  

2.1.5.Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон 60 ба түүнээс дээш насны 
эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш насны эмэгтэй Монгол улсын иргэн байх; 

2.1.6.Тэтгэвэр эсхүл халамжийн тэтгэмжээс өөр орлогогүй байх ба өөрийн 
өмчлөлийн газар, гэр, байшин болон автомашингүй байх; 

 
      2.2.Байгалийн гамшиг, үер ус, гал түймрийн гэнэтийн аюулд өртөж амь нас, 
эрүүл мэндээр хохирсон, орон гэргүй болсон гачигдалтай иргэдийг Нийслэлийн Засаг 
даргын шийдвэрээр хөтөлбөрт хамруулна.   
 
      2.3.“Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгохдоо 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас ирүүлсэн өргөдлийн дарааллыг 
баримтална.  
 

  2.4.Захирагчийн ажлын алба нь иргэдийн өргөдөл өгсөн хугацааг нарийвчлан 
гаргаж дарааллыг тогтооно. “Ахмадын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах болзол, 
шалгуурыг хангасан түрээсийн орон сууцанд орох хүсэлтээ гаргасан иргэдийг өргөдөл 
өгсөн цаг хугацааны дарааллын дагуу авч үзнэ. 
 

2.5.Хөтөлбөрт хамрагдах иргэд нь дараах бичиг баримтыг  бүрдүүлнэ. 
 
2.5.1.Ахмад настан: 

  2.5.1.1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар 
  2.5.1.2.Өргөдөл (Өргөдлийг Маягт АОС-1-ийн дагуу гаргана) 
 

 



2 
   2.5.1.3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт (тэтгэврийн дэвтрийн  

хуулбар, ажил эрхэлдэг бол ажилладаг  байгууллагын болон цалингийн 
тодорхойлолт, түрээс төлөх батлан даагчийн орлого) 

  2.5.1.4.Улсаас орон сууц авч байгаагүй тухай Улсын Бүртгэлийн газрын 
лавлагаа, нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа 

2.5.1.5.Энэ журмын 2.1-д заасан шалгууруудыг хангасан байх. 
2.5.2 Гачигдалтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон төрийн албан хаагч: 

        2.5.2.1.Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар, 
  2.5.2.2.Өргөдөл.  (Өргөдлийг Маягт АОС-2-ын дагуу гаргана) 

2.5.2.3.Өрхийн орлогоо тодорхойлсон баримт, (тэтгэврийн дэвтрийн  
хуулбар,  

ажил эрхэлдэг бол ажлын байгууллагын болон цалингийн тодорхойлолт,түрээс төлөх 
батлан даагчийн орлого) 
2.5.2.4.Улсаас орон сууц авч байгаагүй тухай Улсын бүртгэлийн газрын лавлагаа, 
нийслэлийн Архивын газрын лавлагаа 
2.5.2.5.Гамшгаас хамгаалах төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт, акт 
2.5.2.6.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол группын дэвтэр, 
2.5.2.7.Төрийн албан хаагч өргөдлөө маягт АОС-2-ын дагуу гаргасан байх, 
2.5.2.8.Энэ журмын 2.1-д заасан шалгууруудыг хангасан байх, 
2.5.2.9.Гачигдалтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд болон төрийн албан хаагчид 
журмын 2.1.5 дах заалт хамаарахгүй. 
 

Гурав. Хөтөлбөрт хамрагдах  иргэдийг  сонгох  
 3.1.Коммиссын нарийн бичгийн дарга Захирагчийн ажлын албанаас ирүүлсэн  

өргөдлүүдийг хүлээн авч бичиг баримтын бүрдлийг судлан комисс хуралдуулах бэлтгэл 
ажлыг хангана.  

 3.2.Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан комисс,  Хөтөлбөрт 
хамрагдах иргэдийг судлан орон сууцанд орох  иргэдийг сонгон  шийдвэр гаргана. 

 
3.3.Комисс, комиссийн гишүүд нь аливаа нөлөөлөлд автахгүй хараат бусаар 

шийдвэр гаргана. 
3.4.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон нийслэлийн өмчит 

үйлдвэрийн газруудад ажиллаж байгаа, орон сууцны урт хугацааны зээлд хамрагдах  
боломжгүй ажилтнуудад орон сууцыг байгууллагаар нь хуваарилна.  

3.5.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд нь хуваарилагдан ирсэн 
түрээсийн орон сууцыг албан хаагчдад  өөрийн байгууллагын дотоод журмаа 
баримтлан олгоно. 
  3.6.Түрээсийн орон сууцыг хуваарилахдаа: 

-Ахмад настанд 75% 
-Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, Нийслэлийн нутгийн захиргааны  

байгууллагууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газарт ажиллаж буй орон сууцны 
урт хугацааны зээлд хамрагдах боломжгүй ажилтнуудад 20%  
 -Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлд нэрвэгдсэн иргэдэд 5% олгох  
харьцааг баримтална.  

3.7.Хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгож, түрээслэх эрхийн батламжийг 
иргэдэд  

гардуулна. 
   3.8.Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн  нэрсийг “Хотхоны захиргаа”-нд хүлээлгэж 
өгнө.  

3..9.Хотхоны захиргаанаас сул байрны мэдээллийг  тухай бүр авна. 
3.10.Комисс  нь Ажлын хэсэгтэй байж  болно. 

 Дөрөв. Бусад зүйл  
 4.1.Орон сууц түрээслэх, түрээслүүлэхтэй холбоотой харилцааг “Ахмадын орон сууц 
тусгай нөхцөлтэйгөөр түрээслүүлэх гэрээ”-ээр зохицуулна. 
 



          Маягт 
АОС-1 

   ОРОН СУУЦ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛ 
1.Түрээслэгч болон хамтран түрээслэгчийн талаарх мэдээлэл  

 

Түрээслэгчийн 
 
 
Эцэг эхийн нэр ............................. 
 
 
Нэр ................................................ 
 
 

Хамтран түрээслэгчийн 
 
 
Эцэг эхийн нэр ............................. 
 
 
Нэр ................................................ 
 
 

 
Төрсөн огноо 
........................ 

 

Нас 
..................... 

Хүйс 
  эр           эм 

 
Төрсөн огноо 
........................ 

 

Нас 
..................... 

Хүйс 
  эр           эм 

Регистрийн дугаар 
................................ 

 

Утас №........... 
   Гар утас ........... 

Регистрийн дугаар 
................................ 

 

Утас №........... 
   Гар утас ........... 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн 
хаяг 
.................................................. 
................................................. 
 

Ам бүлийн 
тоо  
....... 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн 
хаяг 
.................................................. 
................................................. 
 

Ам бүлийн 
тоо  
....... 

2.Түрээслэгчийн болон хамтран түрээслэгчийн орлогын мэдээлэл, төгрөг 
 

Сарын орлого 
 

Түрээслэгч Хамтран 
түрээслэгч 

Нийт орлого 

Тэтгэвэр, тэтгэмж 
 

   

Ноогдол ашиг 
    Жилд       2 жилд 

   

Харилцах, 
хадгаламжийн 
орлого  

   

Бусад орлого 
(Задалж бичнэ. Хувийн 
биенесийн орлого, 
тэтгэмж, тусламж гэх мэт ) 
 
.......................................... 
 
......................................... 
 
......................................... 
 
......................................... 
 

   

 
 
 
Маягт   
АОС-2 



   ОРОН СУУЦ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН ӨРГӨДӨЛ 
1.Түрээслэгч болон хамтран түрээслэгчийн талаарх мэдээлэл  

 

Түрээслэгчийн 
 
 
Эцэг эхийн нэр ............................. 
 
 
Нэр ................................................ 
 
 

Хамтран түрээслэгчийн 
 
 
Эцэг эхийн нэр ............................. 
 
 
Нэр ................................................ 
 
 

 
Төрсөн огноо 
........................ 

 

Нас 
..................... 

Хүйс 
  эр           эм 

 
Төрсөн огноо 
........................ 

 

Нас 
..................... 

Хүйс 
  эр           эм 

Регистрийн дугаар 
................................ 

 

Утас №........... 
Гар утас ........... 

Регистрийн дугаар 
................................ 

 

Утас №........... 
Гар утас ........... 

Ажилладаг байгууллага : 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 

Ажилладаг байгууллага : 
............................................................................. 
 
............................................................................. 

 

Ажилласан 
жил 
...................... 

Эрхэлдэг ажил 
................................................... 
................................................... 

Ажилласан 
жил 
...................... 

Эрхэлдэг ажил 
................................................... 
................................................... 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн хаяг 
............................................................................... 

Одоогийн амьдарч буй гэрийн хаяг 
............................................................................... 

2.Түрээслэгчийн болон хамтран түрээслэгчийн орлогын мэдээлэл, төгрөг 
 

Сарын орлого 
 

Түрээслэгч Хамтран түрээслэгч Нийт орлого 

Үндсэн цалин    

Илүү цагийн х өлс    

Урамшуулал  
     сар        улирал       жил 

     

Ноогдол ашиг 
    Жилд       2 жилд 

   

Харилцах, 
хадгаламжийн 
орлого  

   

Бусад орлого 
(Задалж бичнэ. Хувийн 
биенесийн орлого, 
тэтгэмж, тусламж гэх мэт ) 
..................................... 
..................................... 
 
.................................... 

   

             
             
 
 
 



 Нийслэлийн  Засаг  даргын  2013 оны 
                   07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

                  А/720 дугаар захирамжийн гуравдугаар хавсралт  
     
                                                                                                                                         

“АХМАДЫН ОРОН СУУЦ”-ЫГ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР 
ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР  

 
 

2013 оны __  сарын __  -ний өдөр                   №                                    Улаанбаатар хот 
 
 

Иргэний хуулийн  318, 460-р зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2013 оны 9/36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ахмадын орон сууц” 
хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн нэг талаас Нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлж 
Хотхоны захиргааны  .................................. /цаашид түрээслүүлэгч гэх/, нөгөө 
талаас Иргэн ....................овогтой............... /цаашид түрээслэгч гэх/ батлан даагч 
..................... овогтой ..................... нар харилцан тохиролцож  энэхүү гэрээг 
байгуулав. 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 
 1.1.Энэ гэрээгээр “Ахмадын орон сууц” /цаашид Орон сууц гэх/-ыг бусдад 
худалдах, барьцаалах, бэлэглэх, өв залгамжлуулах, дамжуулан түрээслэх, өөр бусад 
хэлбэрээр бусдын өмчлөлд шилжүүлэхгүй байх нөхцөлтэйгөөр ахмад настан болон 
зарим бага, дунд орлоготой иргэд түрээсээр ашиглан амьдран суух явцад үүсэх 
харилцааг зохицуулна.  

 1.2.Түрээслүүлэгч нь __________________________________________ 
хаягт байрлах,___ м2 талбайтай, ___ өрөө орон сууцыг 2013 оны _ сарын _   -
ний өдрөөс 20_ оны _    сарын    -ний өдрийг хүртэл хуанлийн 1 жилийн 
хугацаагаар түрээслүүлэх бөгөөд талууд гэрээнд гарын үсэг зурснаар хүчин 
төгөлдөр болно. 
 
 1.3.Хамт амьдрах гэр бүлийн гишүүдийн овог, нэрс: 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 

1.4.Энэхүү гэрээг орон сууцны комиссын шийдвэрээр эрхийн бичиг авсан 
иргэнтэй байгуулна. 

 
 Хоёр. Талуудын эрх үүрэг 
 2.1.Түрээслүүлэгчийн эрх, үүрэг 

2.1.1.Түрээслүүлэгч нь гарын үсэг зурснаас хойш __ хоногийн дотор 
ашиглалтын шаардлага хангасан, биет байдлын болон эрхийн доголдолгүй, 
амьдран суухад хэвийн нөхцөл, стандартын шаардлага хангасан орон сууцыг  
хүлээлцэх акт үйлдэн түрээслэгчид хүлээлгэн өгөх; /Үүнд: хаалга, цонх, 
сантехникийн болон бусад инженерийн тоног төхөөрөмж, ванн суултуур гэх мэт/ 

 
2.1.2.Орон сууц ашиглах дүрмийн дагуу орон сууцны байр, сантехникийн 

болон бусад инженерийн тоног төхөөрөмжид үзлэг, үйлчилгээ засварыг 
тогтоосон журмаар хийж ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах; 

 
2.1.3.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол хөлслүүлэгч орон сууцны засвар, 

үйлчилгээг өөрийн хөрөнгөөр хийх; 
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2.1.4.Түрээслүүлэгч нь хог хаягдлыг цаг тухайд нь тээвэрлүүлэх нийтийн 

эзэмшлийн эд аж ахуйг арчлан хамгаалах, сууцны орчны ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн шаардлагыг хангах; 

 
2.1.5.Гэрээ дуусгавар болсон тохиолдолд түрээслэгч талаас ямар нэгэн 

өр төлбөр гараагүй тохиолдолд барьцааны мөнгийг буцаан олгох үүрэгтэй.  
 
2.1.6. Гэрээ байгуулахдаа орон сууцны болон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн 

бүрэн бүтэн байдал, элэгдэл хорогдолын шимтгэлийг тооцсон 3 сарын түрээсийн болон 
ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц  хэмжээний барьцааны мөнгө авах; 

2.1.7.Түрээслэгч эзгүй үед орон сууцанд ус алдах, гал гарах зэрэг бусад оршин 
суугчдын аюулгүй байдал, эд хөрөнгөд хохирол учруулахуйц эвдрэл гэмтэл гарсан 
тохиолдолд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл тухайн сууцанд нэвтрэн орох; 

 
2.1.8.Түрээслэгч хугацаандаа түрээсийн төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд 

түрээслүүлэгч түрээслэгчээс төлөөгүй хоног тутамд сарын түрээсийн төлбөрийн 0,05 
хувиар алданги тооцож авах; 

2.1.9.Түрээслүүлэгч нь түрээсийн орон сууцны ашиглалтанд хяналт тавьж, 
төлбөрөө хугацаандаа өгөхийг шаардах; 

2.1.10.Орон сууцны байр, инженерийн болон нийтийн эзэмшлийн тоног 
төхөөрөмжийг зөв ашиглуулах, орон сууцны ашиглалтын дүрмийн заалтыг мөрдөхийг 
шаардах; 
 2.1.11.Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түрээсэлсэн эд хөрөнгөнд өөрийнх  нь 
зөвшөөрөлгүй хийсэн салгаж үл болох засан сайжруулалтын үнийг түрээслэгчид  
төлөхөөс татгалзах; 
 

2.1.12.Гэрээний хугацаа дуусаад орон сууцыг хүлээн авахад хэвийн ашиглаж 
болох нөхцөлгүй бол засварлахыг шаардах эсвэл өөрсдийн зардлаар засч гарсан 
зардлыг барьцааны мөнгөнөөс суутгах;  

2.1.13.3 сараас дээш хугацаагаар халуун, хүйтэн ус, гэрэл цахилгааны төлбөр 
хийгээгүй бол эдгээр үйлсилгээг хаах эрхтэй. 

 
 2.2. Түрээслэгчийн эрх, үүрэг 
 

2.2.1.Нийслэлийн өмчийн орон сууцыг бусдад худалдах, барьцаалах, бэлэглэх, 
өв залгамжлуулах, дамжуулан түрээслэх, өөр бусад хэлбэрээр бусдын өмчлөлд 
шилжүүлэхгүй байх;   

2.2.2.Түрээслэгчийн эрх үүргийг энэхүү гэрээний 1.3-п заасаг гэр бүлийн гишүүдп 
дагаж мөрдөнө. 

2.2.3.Гэрээ байгуулахдаа орон сууцны болон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн 
бүрэн бүтэн байдал, элэгдэл хорогдолын шимтгэлийг тооцсон 3 сарын түрээсийн болон 
ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц  хэмжээний барьцааны мөнгө төлөх; 

2.2.4.Түрээсээр ашиглаж буй орон сууцыг гэрээнд заасан зориулалтаас өөрөөр  
ашиглах, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно: 

-хурц үнэртэй материал хадгалах;  
-ахуйн хэрэглээнд шаардагдахаас бусад тэсэрч дэлбэрэх зүйл хадгалах; 
-галд амархан шатдаг материал хадгалах; 
-худалдах, нийтийн хоолны газар; 
-саун, нийтийн халуун усны газар;  
-согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх гэх мэт бусад үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулахгүй 

байх. 
 



2.2.5.Түрээслэгч гэрээнд заасан хугацаанд орон сууцны түрээсийн 
төлбөрийг төлөх; 
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2.2.6.Түрээслэн авсан орон сууцыг ердийн элэгдлээс илүү муутгахгүй, 

бүрэн бүтэн байдлыг хангах; 
 
2.2.7.Иргэний бүртгэлийн хуулийн дагуу бүртгэлийн болон бичиг 

баримтын зөрчилгүй байх; 
 
2.2.8.Түрээслэгч цахилгаан, халуун, хүйтэн ус, цэвэр, бохир ус, дулаан, 

хог, инженерийн шугам, сүлжээний засвар үйлчилгээ зэрэг ашиглалтын  
зардлыг төлөх; 

 
2.2.9.Орон сууцанд доголдол илэрсэн буюу гэнэтийн нөхцөл байдал бий 

болсноор орон сууцны бүрэн бүтэн байдлыг хангах зайлшгүй арга хэмжээ авах 
шаардлага гарсан бол энэ тухай түрээслүүлэгчид нэн даруй мэдэгдэх; 

 
2.2.10.Түрээслэн авсан орон сууцны цонх, тагт, ваана, суултуур, хана, 

тааз, шал, хаалга, халаатын хэрэгсэл мөн нийтийн эзэмшлийн талбайн 
ашиглалтанд хамаарах шат, коридор зэргийг буруу эзэмшиж, ашигласнаас 
үүссэн засвар, эвдрэл гэмтэл, элэгдлийн  зардлыг төлөх;  

 
 2.2.11.Түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр орон сууцны хийц, зохион 
байгуулалт, инженерийн шугам шүлжээ, сантехникийн болон бусад төхөөрөмжийг 
өөрчлөхгүй байх; 
 2.2.12.Түрээслэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн буруугаас сууцны 
барилга, инженерийн тоног төхөөрөмж, бусад эд аж ахуйн ямар нэгэн гэмтэл учруулбал 
тухайн хохирлыг хариуцах; 

2.2.13.Нийтийн эзэмшлийн эд зүйл болох хана, коридор, шат, халаалтын 
хэрэгсэл, лифт, подвол, хаалга, гадаад очны талбай, ногоон байгууламж, тоглоомын 
талбайг бусад түрээслэгчдийн нэгэн адил ашиглах, хэрэглэх, хяналт тавих, зөрчлийг 
арилгах,арилгуулах; 

2.2.14.Орон сууцны ашиглалтын дүрмийг чанд мөрдөх; 
2.2.15.Гарц явган хүний зам, довжооны шат, үүдний хонгил, битүү гарц, шат 

зэргийг зөвхөн орох, гарах зориулалтаар ашиглах; 
2.2.16.Бүх хог, хаягдлыг зориулалтын хогийн саванд хийнэ. Хог, хаягдлыг 

нийтийн эзэмшлийн газрын аль нэг хэсэгт тавих буюу хаяж болохгүй, хоол хүнсний хог 
хаягдлыг задрах, асгарах, эвгүй үнэр гаргахааргүй битүү уут, саванд хийж хаях бөгөөд 
Нийтийн эзэмшлийн талбай дахь хогийн савны гадуур асгахгүй байх, хогийн савны 
хажууд, хаалганы гадна, коридор, тагт болон тавцан дээр орхихгүй байх;  

2.2.17.Түрээслэгч болон зочлон ирсэн гадны хүмүүс зөвшөөрөлгүй газар 
машинаа тавих, гарц, талбай, бусдын машиныг хааж тавихгүй байх;  

2.2.18.Түрээслэгч галын дохиоллыг унтраахад хүргэх, шалтгаангүйгээр барилгын 
гал унтраах системийг ажиллуулсан бол галын дохиолол, холбогдох системийг дахин 
суурилуулах зардал, гал унтраах системийг ажиллуулснаас үүдсэн аливаа хохиролыг 
нөхөн төлөх;        

2.2.19.Орон сууцнаас гарахад ямар нэгэн өр төлбөрийн тооцоогүй байх, өр 
төлбөр гарсан тохиолдолд барьцааны мөнгөнөөс барагдуулах; 

2.2.20.Бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулж, төвөг учруулахгүй байх -хэв 
журмын зөрчил гаргах;  
-телевиз, караоке зэргийг өндөр дуугаар үзэх; 
-их дуу чимээ гаргах; 



-таагүй үнэр, хиншүү гаргах;  
-түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдын амгалан тайван байдлыг 
алдагдуулах зэрлэг амьтан, нохой, муур зэрэг гэрийн тэжээвэр амьтан тэжээх. 
2.2.21.Түрээслэгч болон гэр бүлийн гишүүд нь орон сууцны галын аюулгүй 

байдлыг хангах бөгөөд өөрийн санаандгүй байдлаас болж бусдад учруулсан хохирлоо 
барагдуулах;    
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2.2.22.Даатгалын байгууллагатай гэрээ хийж орон сууцны  даатгалд заавал 
хамрагдах;  

2.2.23.Гэрээний хугацаа дуусахад орон сууцыг хэвийн ашиглаж болох 
нөхцөлтэйгээр хүлээлгэн өгөх; 

2.2.24.Орон сууцандаа өөрийн зардлаар урсгал засвар хийх /Үүнд: хаалга, 
цонхны шил,эвдэрсэн бариул, нугас, түгжээ, цоож, цахилгаан утас, унтраалга, розеток, 
патрон, цонх, хаалга, шал будах,хана, тааз шохойдох, ханын цаас наах гэх мэт/  

2.2.25.Гэрээний хугацаа дуусмагц орон сууцыг саадгүйгээр суллан өгөх, 
хугацаандаа суллаагүйгээс үүссэн хохирлыг төлөх үүрэгтэй. 
 2.2.26.Гэрээг дуусгавар болгон орон сууцнаас гарахдаа түрээслүүлэгчээс 
барьцааны мөнгөө эргүүлэн шаардах;  
 
 Гурав. Төлбөр 
 3.1.Түрээслэгч гэрээ байгуулахдаа орон сууцны болон нийтийн эзэмшлийн эд 
хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг тооцсон 3 сарын 
түрээсийн болон ашиглалтын зардалтай тэнцэхүйц  барьцаа _____________ төгрөгийг 
түрээслүүлэгчид барьцаалуулна.  
 3.2.Төлбөрийг тооцохдоо 1 сарыг 30 хоног гэж үзээд нэг өдрийн төлбөрийг 
гаргаж тооцно.  
 3.3.Түрээслүүлэгч элэгдэл хорогдлын шимтгэл /цаашид түрээсийн төлбөр гэх/-
ийг  сар бүрийн ---------ны өдөрт багтаан тэтгэвэр, халамжийн орлогоос нь шууд суутган 
_____ банкны _______ тоот дансанд төвлөрүүлэх бөгөөд сарын төлбөр  _______ төгрөг 
байна. Үүнд: тухайн байрны нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, цахилгаан, халуун, хүйтэн 
ус, бохир ус, дулаан, хог, инженерийн шугам, сүлжээний засвар үйлчилгээ зэрэг 
ашиглалтын  зардлууд ороогүй.  
 3.4.Түрээслэгч нь цахилгаан, халуун, хүйтэн ус, бохир ус, дулаан, хог, 
инженерийн шугам, сүлжээний засвар үйлчилгээ зэрэг ашиглалтын  зардлыг бүрэн 
хариуцна. Цахилгааны төлбөрийг нийлүүлэгч байгууллагатай шууд гэрээ багуулан 
тухай бүр төлнө. 
 3.5.Үйлчилгээний зардлын хэмжээг Хотхоны захиргаа тогтоох бөгөөд 
түрээслэгчийн асрамжинд байдаг хөдөлмөрийн чадваргүй иргэд болон зарим онцгой  
тохиолдолд хамт амьдарч аж ахуй, амьжиргаа хамтарч зохиодог иргэдийг ам бүлийн 
тоонд оруулан орон сууцны хөлсийг тооцно.  
 
 Дөрөв. Гэрээний хугацаа 

 4.1.Энэхүү гэрээ нь хоёр тал гарын үсэг зурж, хотхоны захиргаа баталсан 
өдрөөс хойш 20_ оны .... дугаар сарын ....-ныг дуустал хуанлийн 1 жилийн 
хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. 
 
 4.2.Түрээслэгч гэрээний хугацаа дуусахаас __ хоногийн өмнө хугацаа 
сунгуулах талаар түрээслүүлэгчид хүсэлтээ гаргана. Түрээслүүлэгч гэрээг 
шинэчлэн, хугацааг сунгах талаар шийдвэр гаргахдаа гэрээний хугацаанд 
гаргасан доголдол, төлбөр төлсөн байдал зэргийг харгалзан үзэж 1 жилээр 
сунгана. 
 
 Тав.Гэрээг цуцлах 



 5.1.Гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө түрээслэгч нас барсан тохиолдолд гэрээ 
дуусгавар болох бөгөөд хэрэв түүний эхнэр, нөхөр /тэтгэврийн насны/ тухайн орон 
сууцанд үргэлжлүүлэн амьдрах хүсэлтэй бол гэрээг шинэчлэн байгуулах хүсэлтээ  
___хоногийн дотор хотхоны захиргаанд гаргана.  
 5.2.Түрээслэгч  хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 сарын турш түрээсийн төлбөр 
болон ашиглалтын зардлаа төлөөгүй бол түрээслүүлэгч гэрээг цуцална. 

 5.3.Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хоёр буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн, 
түрээслүүлэгчийн тавьсан шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй бол гэрээг 
цуцална. 
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 5.4.Түрээслэгчид урьдчилан сануулсаар байхад орон сууцыг муутгасан, 
дутаасан, тоносон, гэмтээх бодит нөхцөл бий болгосон бол түрээслүүлэгч гэрээг 
хугацаанаас нь өмнө цуцална.  
 5.5.Түрээслэн авсан орон сууц нь бусдын амь бие, эрүүл мэндэд аюул учруулж 
болохуйц байдалд байвал  түрээслэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцална. 

 5.6.Аль нэг тал нь гэрээг цуцлах бол нөгөө талдаа __ сарын өмнө бичгээр 
мэдэгдэж, гэрээг дуусгавар болгоно.  
 5.7.Гэрээ дуусгавар болсон цуцлагдсан тохиолдолд эрхийн гэрчилгээг 
хураан авч хүчингүй болгоно. 
 5.8.Түрээслэгч нь байрандаа амьдраагүй бол хугацаанаас нь өмнө 
цуцална. 
 

Зургаа. Хариуцлага 
 6.1.Түрээслэгч түрээсийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөн буюу 
төлбөрийн чадваргүй болсон, хэрэглээний зардал болон түрээсийн төлбөрөө 3 
сар төлөөгүй бол гэрээг цуцлан, тухайн нийтийн эзэмшлийн орон сууцнаас 
нүүлгэх арга хэмжээ авч, учирсан хохирлыг төлүүлнэ. 
 
 6.3.Талуудын хооронд гарсан маргаантай  асуудлыг эвийн журмаар 
шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд хүрч эс чадвал шүүхээр 
шийдвэрлүүлнэ. 

 
 Долоо. Бусад зүйл 
 7.1.Гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс нөгөө талд учирсан 
хохирлыг үүргээ биелүүлээгүй тал хариуцна. Хэрэв давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас 
аль нэг тал нь үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй бол түүнээс үүдэн гарах хохирлыг талууд 
хүлээхгүй.  

 7.2.Энэхүү гэрээнд хоёр тал харилцан тохиролцож нэмэлт өөрчлөлт 
оруулж болно. Тухай нэмэлт өөрчлөлтийг талууд гарын үсэг зурж, эрх бүхий 
албан тушаалтан  батламжилснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд гэрээний 
салшгүй хэсэг байна. 
 
 7.4.Батлан даагч нь түрээслэгчийн биелүүлээгүй үүргийг бүрэн хариуцна. 
/батлан даагчид орон сууц түрээслэх эрх шилжихгүй/  
 
 7.5.Түрээсийн гэрээгээр ашиглуулах орон сууцыг хүлээлгэн өгсөн акт нь 
гэрээний салшгүй хэсэг болно. 

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН: 
 
ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:   ТҮРЭЭСЛЭГЧ: 
ХОТХОНЫ ЗАХИРГААНЫ .........   ИРГЭН: 
____________овогтой____________ 



                    

Хаяг: 

 

Утас: 

 
Гарын үсэг:____________________ 
(Тамга, тэмдэг) 

 
 
 
 
 

Хаяг:  

 

Утас: 

 
Гарын үсэг:______________________ 
 

       БАТЛАН ДААГЧ: 
___________овогтой_____________ 
Хаяг: __________________________ 
Утас: __________________________ 
Гарын үсэг: _____________________ 
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ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР 
 
Улаанбаатар хот.                                        Дугаар___                      201__ оны __-р сарын 
__ 
 

Нэг талаас   “Даатгагч” ________________________________________________ 
                                                                  (даатгалын байгууллагын нэр) 
түүнийг______________________________ үндсэн дээр төлөөлөн 
__________________________________________________________________  
                                                 (албан тушаал, овог нэр) 
Нөгөө талаас  “Даатгуулагч” _____________________________________________ 
                                   (иргэний овог нэр)  
нар харилцан тохиролцож  Монгол Улсын Иргэний хуулийн 431-444 дүгээр зүйлд 
заасныг үндэслэн 2013 оны __ сарын  __-ээс 201_ оны __ сарын __-ийг хүртэл __ 
жилээр дор дурьдсан нөхцлөөр байгуулав. 
 
  1.Нийтлэг үндэслэл. 
  1.1.Даатгуулагч нь өөрийн  
________________________________________________________________ 

(үнэ бүхий орон сууцны хаяг ) 
тэрчлэн гуравдахь этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага (цаашид хариуцлага гэнэ)-ыг 
заавал даатгуулах, Даатгагч нь уг даатгалыг хийх үүрэг хүлээв. 
 1.2.Даатгагч,Даатгуулагч нь Монгол Улсын даатгалын үйл ажиллагаанд 
удирдлага болгох хууль тогтоомж, бусад баримт бичгийн (тэдгээрийн нэрийг бичих) 
заалтыг мөрдлөг болгоно. 
 
  2.Даатгуулагчийн эрх, үүрэг. 
 2.1.Даатгалын  хураамжийг  цаг тухайд нь Даатгагчид төлөх; 
 2.2.Даатгалтай эд зүйл, гуравдахь этгээдэд учирсан хохирлыг тогтоосон 
хугацааны дотор нөхүүлэх, энэ талаар нэхэмжлэх, шаардах ;  
 2.3.Даатгалын нөхцөл, үнэлгээ, хураамжийн хувь хэмжээний талаар нэмэгдэл 
тодруулга шаардах ; 
 
  3.Даатгагчийн эрх, үүрэг.` 
 3.1.Даатгалтай эд зүйл, гуравдахь этгээдэд учирсан хохирлыг холбогдох акт 
материалыг бүрдүүлж ирүүлснээс хойш 30 хоногийн дотор Даатгуулагчид нөхөн олгох 
 3.2.Гарсан хохирлыг газар дээр нь шалгах, эрх бүхий комиссоос хохирол гарсан 
шалтгаан, түүний хэмжээг тогтооход оролцох 
  3.3.Даатгалтай холбогдсон мэдээ материал шаардах 



 3.4.Зохих үндэслэл байвал тогтоосон журмын дагуу хохирлыг нөхөхөөс бүрэн 
буюу зарим хэмжээгээр татгалзах 
 
  4.Үнэлгээ, хураамж 

4.1.Даатгуулах эд зүйл, хариуцлагын үнэлгээ, хураамжийн хэмжээ.   
      

№ Үнэлгээ Хураамжийн 
Хувь дүн 

 1.    
 2.    
 3.    
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4.2.Даатгуулагчийн өөрөө хүлээх хариуцлагын хэмжээ. 

 
а).Даатгуулсан эд зүйл тус бүрээр:   

№ Нэр Дүн 
1.  төгрөг 

2.  төгрөг 

3.  төгрөг 

 
б).Даатгуулагчийн өөрөө хүлээх хариуцлагын хэмжээг тусгай нөхцөлөөр 

даатгав.Үүнд: ______________________________________________________. 
 
4.3.Хариуцлагын даатгалын нэг удаагийн тохиолдлоор даатгагчийн хүлээх хариуцлагын 

дээд хэмжээ: 
 

№ Нэг удаагийн тохиолдлоор 
Даатгуулсан 

тодорхой эд зүйлийн 
нэр 

Дүн 

1. Нийт дүнгээр                    төгрөг 

2.   Холбогдох нэгжийн тоог 
бичих 

                   төгрөг 

3.                     төгрөг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛСАН: 
Даатгагч: 
хаяг, индекс:  
_______________________________________________________ 
утас ___________________ 



факс ___________________ 
Тооцооны дансны дугаар ____ 
Даатгуулагч:  
Овог, нэр, хаяг:  
________________________________________________________ 
Паспортын дугаар____________ Регистрийн дугаар_____________ 

 
              Даатгагч:                                       Даатгуулагч:  

        ______________________    _______________________ 
                       (гарын үсэг)                         (гарын үсэг) 
                           тэмдэг                                                     тэмдэг 
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БАТЛАН ДААЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР 
 

 
Улаанбаатар хот            №_         201_оны __ сарын __ 
өдөр 
 
 
 Нэг талаас ___________________________, түүнийг төлөөлж 
___________________________ ажилтай _____________________-ны 
__________________________ (цаашид үүрэг гүйцэтгүүлэгч гэх) болон  
Нөгөө талаас _____________________ -ны ____________________-ыг батлан дааж буй 
__________________________________________________________ хаягт оршин суух, 
__________________ тоот регистрийн дугаар болон _______________ тоот иргэний 
үнэмлэхний дугаартай ___________________-ны ____________________ (цаашид 
үүрэг гүйцэтгэгч тал гэх) нар харилцан тохиролцож, Монгол улсын Иргэний хуулийг 
үндэслэн энэхүү гэрээг байгуулав. 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
 

 1.1.Энэхүү гэрээний зорилго нь _____________ болон ______________ нарын 
хооронд байгуулсан 201... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн .... тоот гэрээний үүргийн 
гүйцэтгэлийг батлан даах буюу үүрэг гүйцэтгэгч өөрийн үүргийг гүйцэтгэж чадна гэж 
үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө баталж, гүйцэтгэхгүй бол өөрөө хариуцах үүрэг хүлээнэ. 
 
 1.2.Батлан даалтын гэрээгээр батлан даагчийн хүлээсэн үүрэг нь үүрэг 
гүйцэтгэгчээс үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн өмнө хүлээсэн үүрэгт хамаарна. 
 
 1.3.Үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд түүний өмнөөс батлан 
даагчийн хүлээх хариуцлага нь түүний барьцаанд тавьсан барьцааны гэрээний зүйлийн 
үнэлгээгээр хэрэгжинэ. 
 
 1.4.Батлан даагч нь Монгол улсын Иргэний хуулийн 460.4-т заасан хэмжээний 
дотор дараах төлбөрийг төлнө: 

1.4.1.үндсэн өр 
1.4.2.гэрээг дуусгавар болгохтой холбогдон гарсан зардал; 
1.4.3.шүүхийн зардал 

 
 1.5.Энэхүү батлан даалтын гэрээ нь барьцааны гэрээний хамт хүчин төгөлдөр 
үйлчилнэ.  

 
Хоёр. Гэрээний хугацаа 



 
 2.1.Гэрээг талууд 2 хувь үйлдэх бөгөөд гэрээнд албан ёсоор гарын үсэг зурснаар 
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. Гэрээ хүчин төгөлдөр үргэлжлэх хугацаа 201 ... оны ... 
дугаар сарын ...-ны өдрөөс 201 ... оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр хүртэл байна.  
 
 Гурав. Талуудын эрх, үүрэг 
 
 3.1.Үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн эрх, үүрэг: 

3.1.1.Үүрэг гүйцэтгэгч хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол үүрэг 
гүйцэтгүүлэгч энэ тухай батлан даагчид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. 
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3.1.2.Барьцааны зүйл үүргийн гүйцэтгэлийг хангахад хүрэлцэхгүй бол батлан 

даагчийн хувийн эд хөрөнгөөс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар шаардлага гаргах 
эрхтэй. 
 
 3.2.Батлан даагчийн эрх, үүрэг: 

 
3.2.1.Батлан даагч нь үүргийн гүйцэтгэлийг энэ гэрээнд заасан өөрийн эд 

хөрөнгөөр батлан дааж, барьцаалагч талд барьцаалуулна.  
 
3.2.2.Үүрэг гүйцэтгэгч нь үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд барьцааны зүйлийг 7 

хоногийн дотор барьцаалагч талын өмчлөлд үл маргах журмаар шилжүүлэх үүрэгтэй.  
 

Дөрөв. Бусад 
 

 4.1.Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг тухай бүр нь харилцан 
тохиролцож шийдвэрлэх бөгөөд өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэж үндсэн гэрээнд 
хавсаргана. 
 
 4.2.Гэрээнээс үүссэн маргаантай асуудлыг хоёр талын эрх ашгийг хүндэтгэх 
үүднээс нэн тэргүүнд эв зүйгээр шийдвэрлэхээр эрмэлзэнэ. Хоёр тал эв зүйгээр 
шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд шүүх эсхүл арбитраар шийдвэрлүүлэх эсэхээ тухайн 
үед нь хэлэлцэн тохирно. 
 
 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 
 
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭГЧ ТАЛЫГ ТӨЛӨӨЛЖ: Хотхоны захиргаа 
 
Нэр: _______________________ 
Гарын үсэг: /_____________________/ 
Хаяг:_____________________________ 
Гар утас:__________________________ 
 
БАТЛАН ДААГЧ: 
Нэр: __________________________ 
Гарын үсэг: /_______________________/  
Хаяг:_____________________________ 
Гар утас:_________________________ 
 
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ ТАЛ: 
Нэр: __________________________ 
Гарын үсэг: /_______________________/  
Хаяг:_____________________________ 



Гар утас:_________________________ 

 


