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Гэрээний үлгэрчилсэн загвар 
батлах тухай

Нийслэлийн Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь 
заалт Хот, тосгоны эрх $үйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Хог хаягдлын 
тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.10, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.4.3 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, 
Засгийн газрын 2018 оны 43, мөн оны 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”, 2012 оны “Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай” 61 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 
9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар 
сурталчилгаа байгуулахад дагаж мөрдөх журам”, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 2.9.7, 3 дугаар хэсгийн 3.1.6 дахь

заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1 .Дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах

зөвлөлөөс тухайн нутаг дэвсгэрт, худалдаа үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, 
иргэнтэй байгуулах “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ыг 1 
дүгээр хавсралт, Дүүргүүдийн худалдаа эрхлэгч нараас бусад төрийн болон 
хувийн хэвшлийн аж ахуй, нэгж, байгууллагуудтай хийх “Тохижилт, цэвэрлэгээнии 
гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ыг 2 дугаар хавсралт, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 
нарт олгох “Батламжны загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. ^

2 .Үлгэрчилсэн загварт нийцүүлэн худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нартай 
байгуулах, “Худалдаа үйлчилгээний гэрээ”, бусад аж ахуй нэгж байгууллагуудтай 
хийх “Тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээ”-г шинэчилж, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01- 
ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, худалдаа үйлчилгээний гэрээ 
байгуулсны дагуу “Батламж” олгох ажпыг зохион байгуулж, батламж хэвлэхэд 
шаардагдах зардлыг Дүүргийн төсвөөс шийдвэрлэж ажиллахыг Дүүргүүдийн Засаг 

дарга нарт үүрэг болгосугай.
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З.Тушаалыг хэрэгжүүлэх хүрээнд мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажиллахыг Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс /Б.Эрдэнэчимэг/, Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус тус даалгасугай.
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НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО.

1.1.Нэг талаас: .....  дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдаа, үйлчилгээг

зохицуулах “Зөвлөл" буюу гэрээний “А” тал, нөгөө талаас худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч,

............ хорооны нутаг дэвсгэр ....................  байрлах ............................ /........................ I

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй “ ...........” ХХК /РД:........../, гэрээний “Б” тал, түүнчлэн

гэрээнд оролцогч..................хорооны Засаг дарга............... овогтой................  гэрээний “В”

тал нар харилцан тохиролцож, энэхүү гэрээг байгуулав.

1.2.Дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа 

эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн хууль тогтоомж, дүрэм журмаар хүлээсэн үүрэг, 

стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, гадаад орчны тохижилт, өнгө үзэмжийг сайжруулах, 

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэвэрлэгээг тогтмолжуулах зэргээр иргэдийн эрүүл 

аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийслэлийн төр захиргааны байгууллага, 

нэгжээс хүлээх эрх үүргийн харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ҮНДЭСЛЭЛ.

2.1.Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хууль, Эрүүл ахуйн тухай хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хууль, Ариун цэврийн тухай хууль, 

Зөрчлийн тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 

итгэмжпэлийн тухай, Тамхины хяналтын тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр 

тогтоол, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 

А/226-А/619 дүгээр хамтарсан "Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох" 

тухай тушаал, захирамж, Засгийн газрын 2018 оны 43 дугаар тогтоол, НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний 

талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”, 2012 оны 

“Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 61 дүгээр тогтоол, ”НИТХ-ын 2017 оны 04



д ү г э э р  с а р ы н  2 7  9 / 1 0  тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар

сурталчилгаа байгуулахад дагаж
мөрдөх журам” мөн .... оны .... дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн худалдаа 

үйлчилгээний нийтлэг журам” зэргийг үндэслэл болгов.

ГУРАВ. ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ЭРХ, ҮҮРЭГ.

3.1 Аж ахуйн нэгж, иргэний хүлээх эрх, үүрэг:

3.1.1. Үйлчилгээний стандартын шаардлагыг хангах, хөдөлмөр хамгаалал, 

төхникийн болон галын аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

технологи, эрүүл ахуйн шаардлагыг чанд мөрдөх, дүүргийн өнгө төрх тохижилт,

соёлжилтонд бодит хувь нэмрээ оруулах,

3.1.2.Тохирлын үнэлгээний тухай хууль, ЗГ-ын 2003 оны 127 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан үйлчилгээнд “Тохирлын гэрчилгээ” авсан байх,

3.1.3 Худалдаа, үйлчилгээний салбарт мэргэжлийн боловсон хүчин 

ажиллуулж, хүнсний салбарт ажиллагсад жилд 2 удаа эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамрагдсан байх.

3 .1 ,4.3асгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн “Дотоод хяналт шалгалтын журам 

боловсруулж баталж мөрдүүлсэн байх,

3 .1 .5 .Кассын машин болон холбогдох тоног төхөөрөмжийг байрлуулах, 

үйлчлүүлэгчид үйлчилгээний талоныг дагалдуулах,

3.1 .б.Худалдаа үйлчилгээний томоохон төвд түрээсийн байр эзэмшиж үйл 

ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх төрлийн үйлчилгээ эрхлэгчид нь ХҮЗЗ-тэй гэрээ 

байгуулж ажиллах,

3 .1 .7 .Үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээний жагсаалт, тэдгээрийг гүйцэтгэх 

хугацаа, баталгаат хугацаа, үнэ төлөх журам, үйл ажиллагааны аль нэг төрөлд 

тусгай зөвшөөрөл олгогдсон бол зөвшөөрөл, батламж, гэрчилгээг үйлчлүүлэгчдэд 

ил тод харагдахуйц газар байрлуулна,

3 .1 .8 .Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савыг хүнсний худалдаа, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн газарт хоол, хүнсний 

савлагаанд хэрэглэхийг хориглож, стандартын нийлэг уут болон цаасан, даавуун 

уут саванд барааг боож, савлаж үйлчлэх.

3.1 .Э.Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, зөвлөгөө өгдөг, гомдлыг хүлээн 

авч шийдвэрлэдэг ажилтантай байх ба ажилтны нэр, холбоо барих утсыг ил тод 

байршуулсан байна.



3.1 .Ю.Болзошгүй гамшиг болон газар хөдлөлт, онцгой байдлын үед 

Нийслэлийн хүн амыг хоол хүнсээр хангах, хүнсний бараа бүтээгдэхүүн бэлтгэн

нийлүүлэх.
3.1.11. Байгууллага нь өөрийн хариуцсан эдэлбэр газраас гадна, гэрээний 1 

дүгээр хавсралтаар батлагдсан орчны 50м хүртэлх газрын тохижилтыг хариуцаж, 

байгууламжийн гадна фасад, орчны тохижилтын элементүүд /гэрэлтүүлэг, гадна 

дотор камер, хогийн сав, сандал, ногоон байгууламжийн хайс, хашлага, бетонон 

хучилт бүхий авто зогсоол болон бусад/-ийг бүрэн бүтэн, аюулгүй, өнгө үзэмжтэй 

байлгах, засвар арчлалтыг тогтмол хийх, ногоон байгууламжийг бий болгох, 

арчлах, шат довжоо гишгүүрийг хальтиргаанаас хамгаалах шалавч, гадаргуутай 

байлгах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх зориулалтын шаттай байх.

3.1.12.Аж ахуй нэгж нь ногоон байгууламжгүй бол өөрийн эзэмшиж буй 

талбайн 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний газарт ногоон байгууламжийг

бий болгох ажпыг зохион байгуулах,

3.1.13.”Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад 

дагаж мөрдөх журам”-ын хаягийн байгууламжид тавигдах шаардлагыг хангасан, 

өнгө үзэмжтэй, гадна дотор гэрэлтүүлэгтэй, монгол хэл бичгээр бичигдсэн, 

аюулгүй байдлыг хангасан, орчны өнгө шийдэлд нийцсэн, үзэгдэх орчныг 

халхлахгүй, худалдаа үйлчилгээний ангиллын нэрийг бичсэн байх,

3.1.14.Хяналтын камерын үзүүлэлт нь Барилга орон сууц, гудамж талбайд 

тавих хяналтын камер, ерөнхий шаардлага МЫЗ 6423.2013 стандарт шаардлагыг 

хангасан, Цагдаагийн байгууллагаас тодорхойлолт авсан байх,

3.1.15. Байгууллага нь өөрийн хариуцсан эдэлбэр газраас гадна, гэрээний 1 

дүгээр хавсралтаар батлагдсан орчны 50м хүртэлх газрын хог, лууль шарилж, 

цас, мөсний цэвэрлэгээг бүрэн хариуцаж, хуримтлагдсан хоггүй, хог хаягдал 

хадгалах зориулалтын сав, бункерийн гадна болон ил задгай хог асгахгүй байх, 

шаардлагатай багаж хэрэгслэлтэй байх /шүүр, хүрз, цохиур, лоом, жоотуу, ажлын 

бээлий/. Хальтиргаа гулгааг цэвэрлээгүйгээс үүдэн гарах бусдад бий болсон 

хохирлыг бүрэн хариуцах,

3.1.16.Хог хаягдлыг зориулалтын сав, бункерт ангилан ялгаж, дүүрэхээс 

өмнө хуваарийн дагуу хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагад өгч ачуулах,

3.1.17.Гэрээний дагуу хариуцуулсан газарт тухайн аж ахуй нэгж, тохижилт, 

цэвэрлэгээний талаарх үүргээ өөрийн хүн хүчээр гүйцэтгэх боломжгүй тохиолдолд 

гэрээний талууд зөвшилцөн мэргэжпийн байгууллагууд болон бусад аж ахуй 

нэгжтэй “Ажил гүйцэтгэх гэрээ” байгуулан гүйцэтгүүлж болно.



3.1.18.Нийслэл, дүүрэг, хороо, тохижилт цэвэрлэгээний эрх бүхий хяналтын 

төрийн бус байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх, бүх нийтийг хамарсан 

цэвэрлэгээ, тохижилт, ногоон байгууламжийн ажилд идэвхи санаачлагатай 

оролцох, тохижилт цэвэрлэгээний хяналтын байгууллага, нэгж, ТББ-аас тавьж буй

шаардлагыг биелүүлэх,
3.1.19.Хог хаягдлыг ачиж тээвэрлүүлэх асуудлаар дүүргийн холбогдох 

тохижилт, цэвэрлэгээний байгууллага, нэгжтэй гэрээ байгуулж ажиллах, төлбөрийг 

Татварын хэлтсийн дансанд тогтмол тушаах, төвлөрүүлэх үүрэгтэй, хог 

тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, цаг хугацаандаа хурдан шуурхай

ачих шаардлагыг тавих эрхтэй.

3 .1 .20 .Өөрийн бие засах газраар /ариун цэврийн өрөө/ үйлчлүүлэгчдэд үнэ 

төлбөргүй үйлчлэх, нүхэн жорлон байгуулах тохиолдолд Угаадасны нүх, нүхэн

жорлонгийн стандарт”-ыг мөрдөх,

3.1.21 .Агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр улс, 

нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, агаарын чанарыг 

сайжруулах 1 , 2 дугаар бүсэд үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага нэгж, 

стандарт шаардлага хангасан цахилгаан халаагуур, хийн халаагуур, 

МЫ35216:2016 стандартын зуух болон сайжруулсан түлш хэрэглэх,

3 .1 .2 2 .Худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж, иргэн нь 

үйлчилгээний төрөл, ангиллаас хамаарч, “Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам - 

д заагдсан аж ахуй нэгж, иргэнд тавигдах шаардлагыг хангаж ажиллах,

3.2. Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/-ийн 

хүлээх эрх, үүрэг.

3.2.1 .Худалдаа үйлчилгээний зохицуулах зөвлөл нь худалдаа, үйлчилгээний 

стандартын шаардлага хангасан аж ахуйн нэгж, иргэнтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт 

үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулан, мэдээллийн санд бүртгэж, батламж олгох,

3 .2 .2 .Гэрээний хавсралтын бүрдлийг хангуулж, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

тохижилт, цэвэрлэгээг хариуцах орчны 50м хүртэлх зам талбайн зураглалыг 

ашиглалтын хэрэгцээ шаардлагын дагуу зөв гаргуулах, тэдгээрээр мэдээллийн сан 

үүсгэх,

3.2.3.Холбогдох хууль тогтоомж, стандарт журам, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 

хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, тохижилт цэвэрлэгээний эрх бүхий хяналтын 

төрийн бус байгууллага, Хорооны Засаг даргаар гүйцэтгүүлэх, тэдгээрийн сар



бүрийн үнэлгээ, дүгнэлтэд тулгуурлан Гэрээний 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан

агуулга, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гэрээг дүгнэх,

3 .2 .4 .Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээг цуцлах, сунгах, шинээр байгуулах

асуудлыг холбогдох байгууллагуудын саналыг үндэслэн шийдвэрлэх,

3 .2 .5 .Шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, холбогдох стандарт журам болон 

нийслэлээс тухайн жилд дэвшүүлсэн бодлого, шийдвэрийг сурталчлан таниулах, 

шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, төрийн

захиргааны үйлчилгээг шуурхай, ил тод, шударга үзүүлэх,

3 .2 .6 .Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарсан сургалт, 

семинар, үзэсгэлэн, худалдаа болон бусад арга хэмжээнд оролцуулах ажпыг 

зохион байгуулах,

3 .2 .7 .Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлсэн худалдаа үйлчилгээ 

эрхлэгчийг дүүрэг, нийслэл, төрийн шагналд нэр дэвшүүлэх, хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслэлээр сурталчлах зэрэг байгууллага, бизнесийн нэр хүндийг дэмжихэд

чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах,

3.2.8.”Б” тал нь хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд 

холбогдох хууль, хяналтын байгууллагад мэдээлж таслан зогсоох арга хэмжээ 

авах,
3 .2 .9 .Гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд мэдээллийн санд тэмдэглэж, 

“БАТЛАМЖ”-ыг хурааж авах.

3.3. Хорооны Засаг даргын ажлын албаны хүлээх эрх, үүрэг.

3.3.1.3ураглалын дагуу хариуцуулсан орчны 50м хүртэлх зам талбайн 

тохижилт, цэвэрлэгээний ажилд өдөр тутмын хяналт хэрэгжүүлэх, худалдаа, 

үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэний энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 

биелэлтэд хяналт тавьж, үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулах,

3 .3 .2 .Тухайн байгууллагын ахуйн хог хаягдал гаргасны төлбөр тогтоох болон 

төвлөрүүлэхэд хяналт тавьж, дүүргийн Татварын хэлтэстэй хамтран ажиллах,

3.3.3.Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, шаардлага хүргүүлээд удаа дараа 

зөрчсөн аж ахуйн нэгж, иргэнийг бүртгэлжүүлж, “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх 

гэрээ”-ний үнэлгээ дүгнэлтэд санал өгөх,

3.3.4. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ тогтмол сайн биелүүлдэг аж ахуйн нэгж, 

иргэний үйл ажиллагааг дэмжин, нийслэл дүүргийн шагналд тодорхойлох, санал 

өгөх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.



ДӨРӨВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА.

4.1.Энэхүү гэрээг 201 ....оны .....дүгээр сарын.... ны өдрөөс 201 ......оны ... дүгээр

сарын....ны өдөр хүртэл 1 жилийн хугацаатай байгуулав.

ТАВ.ГЭРЭЭГДҮГНЭХ.

5.1 Гэрээний хугацаа дуусахаас нэг сарын өмнө гэрээг дүгнэж, гэрээний үүргээ

хангалттай сайн биелүүлсэн тохиолдолд гэрээг 1 жилийн хугацаагаар сунгана.

5 .2.Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран хяналт шалгалт хийж, шалгалтын мөрөөр үйл ажиллагааг 

зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах ба зөрчлийн тоо, шинж чанараас хамаарч, тамхи болон 

согтууруулах ундаа худалдаалах тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

6.3.Гэрээгээ сунгуулаагүй тохиолдолд зөвшөөрөлгүйд тооцож, гэрээг цуцлахын 

зэрэгцээ “БАТЛАМЖ”-ыг хурааж авна.

ЗУРГАА. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА.

6.1.Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нь иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, 

амьдрах нөхцлийг бүрдүүлээгүй, хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулсан бол холбогдох 

хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэж, хариуцлага хүлээнэ.

6.2.Гэрээний “А” тал нь аж ахуй нэгж, иргэний гаргасан хүсэлтийг хуулийн 

хугацаанд шийдвэрлээгүй, үндэслэлгүйгээр гэрээ байгуулахаас татгалзсан тохиолдолд, 

эдгээр нь холбогдох дээд шатны байгууллагын шалгалтаар нотлогдсон тохиолдолд 

холбогдох албан тушаалтанд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

.....ДҮҮРГИЙН .... АСУУДАЛ .... ДҮҮРГИЙН ДҮГЭЭР .........ХХК-НИЙ ЗАХИРАЛ
ХАРИУЦСАН ЗАСАГ ДАРГЫН ХОРООНЫ ЗАСАГДАРГА 
ОРЛОГЧ, ДҮҮРГИЙН ДЭРГЭДЭХ
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ /................... /
ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ..................... I
ДАРГА
/................................/
Огноо:................ Огноо:................... Огноо:...................



Гэрээний 1 дүгээр хавсралт
№1.

................................. ХХК-ийн ХАРИУЦАХ ОРЧНЫ 50м ХҮРТЭЛХ НИЙТИЙН
ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙН ЗУРАГЛАЛ.

Ж иш ээ 1. Хотын гол гудамж дагуу буюу орон сууцны 1-р давхарт  үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААН  

НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
• Аж ахуйн нэгжийн нэр:.........................................................................
• Үйл ажиллагааны чиглэл, оноосон нэр:
• Х аягбай рш ил :..............................................
• Холбоо барих утасны дугаар:
• Яаралтай үед холбоо барих утасны дугаар:
• Цахим шуудангийн хаяг:
• Файсбүүк хаяг:

ХОЁР. ХАРИУЦАХ ТАЛБАЙН ЗУРАГЛАЛ, МЭДЭЭЛЭЛ.
• Хариуцах нийтийн эзэмшлийн талбай: Банкны зүүн болон урд хэсгийн явган 

хүний зам, ногоон байгууламж бүхий төв замын зорчих хэсэг хүртэлх 
талбай.

• Хариуцах нийтийн эзэмшлийн талбайн хэм ж ээ:................... м.кв
• Хариуцах талбайн дэвсгэр зураглал:

орчин нь харагдахуйц байдлаар авсан 1-2 зураг байна./

кт 1ы$икАко>:
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.. ч а м м  чйлй® ЗихтаЙвны &рг ©нЭйх Тайваиы Орг&к чолш  ..........
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/Ташуугаар бичигдсэн хэсэг нь хавсралт боловсруулах этгээдэд зориулсан заавар тул хасах/ 
Санамж: Хотын гол гудамж, зам дагуу байршилтай байгууллага, ААН-ийн хариуцах орчны 50м 

хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрыг тодорхойлохдоо эргэн тойрны явган хүний зам, сул шороон хөрстэй 
болон хатуу хучилттай талбай, ногоон байгууламжийг оруулна. Хорооллын дотор байршиж байгаа ААН- 
ийн хариуцах орчны 50м хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрыг тодорхойлохдоо явган хүний зам, сул шороон 
хөрстэй болон хатуу хучипттай талбай, туслах авто замын зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийг бүхэлд 
нь оруулна. /Энэ хэсгийг гэрээний хавсралтад оруулахдаа хасах/



Гэрээний 1 дүгээр хавсралт №2

................................ ХХК-ийн ХАРИУЦАХ ОРЧНЫ 50м ХҮРТЭЛХ НИЙТИЙН
ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙН ЗУРАГЛАЛ.

Ж иш ээ 2. Хорооллын доторх, эсхүл өөрийн байр объекттой ААН-ийн хувьд:

НЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
• Аж ахуйн нэгжийн нэр:
• Үйл ажиллагааны чиглэл, оноосон нэр:
• Хаягбайрш ил:
• Холбоо барих утасны дугаар:
• Яаралтай үед холбоо барих утасны дугаар:
• Цахим шуудангийн хаяг:
• Файсбүүк хаяг:

ХОЁР. ХАРИУЦАХ ТАЛБАЙН МЭДЭЭЛЭЛ
• Хариуцах нийтийн эзэмшлийн талбай: Банкны зүүн болон урд хэсгийн явган 

хүний зам, ногоон байгууламж бүхий төв замын зорчих хэсэг хүртэлх 
талбай.

• Хариуцах нийтийн эзэмшлийн талбайн хэм ж ээ :................... м.кв
• Хариуцах талбайн дэвсгэр зураглал:

9
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• Хариуцах талбайн фото зураглал. /Өөрийн хариуцаж орчны тохижилт, ногоон 
байгууламжийг арчлах, цэвэрлэх талбайн зургийг байгууллагын гаднах хаяг, фасад, 
орчин нь харагдахуйц байдлаар авсан 1-2 зураг байна./

/Ташуугаар бичигдсэн хэсэг нь хавсралт боловсруулах этгээдэд зориулсан заавар тул хасах/ 
Санамж: Хотын гол гудамж, зам дагуу байршилтай байгууллага, ААН-ийн хариуцах орчны 50м 

хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрыг тодорхойлохдоо эргэн тойрны явган хүний зам, сул шороон хөрстэй 
болон хатуу хучилттай талбай. ногоон байгууламжийг оруулна. Хорооллын дотор байршиж байгаа ААН- 
ийн хариуцах орчны 50м хүртэлх нийтийн эзэмшлийн газрыг тодорхойлохдоо явган хүний зам, сул шороон 
хөрстэй болон хатуу хучилттай талбай, туслах авто замын зорчих хэсэг, ногоон байгууламжийг бүхэлд 
нь оруулна. /Энэ хэсгийг гэрээний хавсралтад оруулахдаа хасах/



Гэрээний 2 дугаар хавсралт

“ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ’’-Г 
ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ҮНЭЛГЭЭ.

Д/д Үндсэн чиглэл. Шалгуур үзүүлэлт
Авах
оноо

Авсан
оноо

1

Нэг. Тохижилт, 
цэвэрлэгээ, хог 

хаягдлын 
чиглэлээр:

1.1 Тохижилтын чиглэлээр гэрээнии үүргииг 
хэрэгжүүлсэн байдал,

• байгууламжийн гадна фасад, орчны 
тохижилтын элементүүдийг бүрэн 
бүтэн, аюулгүй, өнгө үзэмжтэй 
байлгаж, засвар арчлалтыг тогтмол 
хийсэн байдал,

• шат довжоо гишгүүрт 
хальтиргаанаас хамгаалах 
шалавчтай эсэх,

• хөгжпийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
үйлчлэх зориулалтын шаттай, 
журамд зааснаар тохижуулсан 
байдал,

• ногоон байгууламжтай эсэх, 
тэдгээрийн арчлалт, хамгаалалтын 
байдал.
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2

1.2.Хяналтын камерын үзүүлэлт, ашиглалт,
• Ашиглалтын хэрэгцээ шаардлагыг 

хангасан, хэвийн ажиллагаатай 
байдал,

• бүрэн бүрдэлтэй эсэх, /камер, 
хяналтын дэлгэц, хадгалах 
хэрэгсэл/

4

3

1.3.Байгууллагын хаягт тавигдах шаардлагыг 
хангасан байдал,

• худалдаа үйлчилгээний ангиллын 
нэрийг бичсэн байх,

• өнгө үзэмжтэй, гадна дотор 
гэрэлтүүлэгтэй, монгол хэл бичгээр 
бичигдсэн эсэх,

10

4

1.4.Хог цэвэрлэгээний чиглэлээр:
• хариуцсан зам, талбайг хоггүй, 

шарилжгүй, хальтиргаа гулгаагүй 
байлгасан байдал,

• хуваарийн дагуу хогоо байнга 
ачуулсан байдал,

• Хог хаягдлын тухай хуулийн 15 
дугаар зүйлд заасан шаардлагыг 
хангасан хогийн савтай байх,

• Хог хаягдлаа эх үүсвэр дээр нь 
ангилж, бууруулан хэвшсэн байдал,

• цэвэрлэгээний багаж хэрэгслэлээр

20



бүрэн хангагдсан байдал, 
тэдгээрий ашиглалт.

5

• Хог тээврийн гэрээний төлбөрийг 
гэрээний хугацаанд дүүргийн 
Татварын хэлтсийн дансанд 
тогтмол тушаасан байдал,

5

6
Хоёр. Хүнс, 
худалдаа 

үйлчилгээний 
чиглэлээр:

2.1 Худалдаа, үйлчилгээний стандартын 
шаардлага хангасан эсэх

10

7 2.2.Тохирлын гэрчилгээнд хамрагдсан эсэх 10

8
2.3.3Г-ын 311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж, 
дотоод хяналт нэвтрүүлсэн эсэх

5

9
2.4 .ҮЙ ЛЧИ ЛГЭ Э Н И Й  талаар иргэдээс гомдол 
гарсан эсэх

5

10

Гурав. Бусад 3 .1.Нийслэл, дүүргээс зохион байгуулж буй 
бүх нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ, тохижилт, 
ногоон байгууламжийн ажилд идэвхи 
санаачлагатай оролцсон байдал,

7

11
З.З.Орчны 50м хүртэлх хариуцсан зам 
талбайг зурагжуулсан байдал.

8

Нийт 100
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т о х и ж и л т ,

Дугаар ...
2018 оны .... дугаар сарын .... өдөр Улаанбаатар хот

НЭГ. ГЭРЭЭНИЙ ЗОРИЛГО.

1.1. Нэг талаас: ...... дүүргийн ...... дугаар хорооны Засаг дарга
...............овогтой.................. /цаашид “А ” тал гэх/, нөгөө талаас ............. дугаар
хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг “ ............”  ХХК /РД :.........../ -ийн
захирал ..............овогтой...............  /цаашид “Б" тал гэх/ нар харилцан тохиролцож,
энэхүү гэрээг 201 .... оны .....дүгээр сарын.....ны өдрөөс 201 ..... оны .....дүгээр
сарын.... ны өдөр хүртэл 1 жилийн хугацаатай байгуулав.

1.2 Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагаас байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн хот тохижилт, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээрх Монгол улсын 
хууль тогтоомж, дүрэм журмаар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагын хэрэгжилтийг 
хангуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ҮНДЭСЛЭЛ.

2.1.Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай, Хог хаягдлын тухай, Зөрчлийн тухай, НИТХ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27 
9/10 тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа 
байгуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг үндэслэл болгов.

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭНИЙ ҮҮРЭГ

3.1. “А ” талын хүлээх үүрэг

3.1.1 “Б” талын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үүрэг 
даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулах,

3 .1 .2 .Хот тохижилт, ногоон байгууламж, хог хаягдал, орчны бохирдлын 
чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, төрөөс баримталж буй бодлого, холбогдох 
дүрэм, журмыг “Б” талд танилцуулах,

3.1.3.Шинээр гарсан эрх зүйн акт, цаг үеийн шинжтэй төр захиргааны 
байгууллагаас гарсан аливаа шийдвэрийг “Б” талд тухай бүр шуурхай 
танилцуулах,

3.1.4.“Б” тал гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд эрх хэмжээний 
хүрээнд холбогох хууль, журмын дагуу хариуцлага тооцох, үйл ажиллагаа эрхлэх

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

ин 
өдрийн 

хавсралт



зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг зогсоох, хаах тухай саналыг холбогдох 
төр захиргааны дээд шатны болон мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлэх

3.1.5.“Б” тал гэрээний үүргээ сайж биелүүлсэн тохиолдолд тэдний үйл 
ажиллагааг дэмжин, нийслэл дүүргийн шагналд тодорхойлох, санал өгөх, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

3.2. “Б” талын хүлээх үүрэг

3.2.1 .Өөрийн болон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас баталгаажуулж, 
энэхүү гэрээний хавсралтад заасан зураглал бүхий орчны 50м хүртэлх хэмжээтэй 
нийтийн эзэмшлийн зам, талбайг /цаашид “хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам 
талбай” гэх/ нийслэлээс хот тохижилтын чиглэлээр баримталж байгаа бодлого, 
тухайн гудамжны ерөнхий төлөвлөлт, өнгө үзэмж, хэв маяг, стандарт шаардлагад 
нийцүүлэн хатуу хучилттай болгох, тохижуулах, эвдэрч гэмтсэн хэсгийг засварлах, 
орчны талбайг сул шороон хөрсгүй байлгах,

3 .2 .2 .Хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн гэрэлтүүлэг, хогийн сав, 
сандал, ногоон байгууламжийн хайс, хашлага, асфальт бетонон хучилт бүхий авто 
зогсоолын бүрэн бүтэн хамгаалах, эвдэрч гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх, 
шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийх,

3 .2 .3 .Гадна талбайн шат довжоо гишгүүрийг хальтиргаанаас урьдчилан 
сэргийлэх шалавч, гадаргуутай байлгаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан орц, гарцыг бий болгох.

3 .2 .4 .Өөрийн эзэмшлийн талбайд ногоон байгууламжгүй бол өөрийн эзэмшиж 
буй талбайн 20-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний газрыг, өөрийн эзэмшил 
газаргүй бол хариуцсан нийтийн эзэмшлийн талбайд орчны өнгө үзэж, шийдэлтэй 
уялдуулан зохих хэмжээний ногоон байгууламжийг бий болгох,

3 .2 .5 .Хаяг, хаягийн байгууламжийг гадна дотор гэрэлтүүлэгтэй, аюулгүй 
байдлыг хангасан, орчны өнгө шийдэлд нийцүүлж Монгол хэл бичгээр бичиж, 
үзэгдэх орчныг халхлахгүй байдлаар байршуулах

3 .2 .6 .Хаяг, хаягийн байгууламжид худалдаа үйлчилгээний ангиллын нэрийг 
бичих

3 .2 .7 .Өөрийн болон хариуцсан нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд хамаарагдах 
сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлгийн шон, хайс, хашлага, бусад нийтийн эзэмшлийн 
эд хөрөнгө болон өөрийн байгууллагын хаяг, хаягийн байгууламж, фасадыг тотмол 
арчиж цэвэрлэн өнгө үзэмжтэй байлгах,

3 .2 .8 .Гадна орчны хэм +10 хэмээс дээш байгаа тохиолдолд өөрийн 
байгууллагын үүд, довжоо, хариуцсан нийтийн эзэмшлийн талбайн явган хүний 
замыг хуурайшлаас хамгаалж, услаж, чийгшүүлэх,

3.2.9.“Барилга орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий 
шаардлага” ММ5  6423:2013 стандартын шаардлагад нийцсэн хяналтын камерыг 
суурьлуулж, Цагдаагийн байгууллагаас холбогдох тодорхойлолт дүгнэлтийг авсан 
байх,

3 .2 .10 .Өөрийн болон хариуцсан нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдал, 
лууль шарилж, цас, мөсний цэвэрлэгээг тогтмол хийж, орчныг цэвэр байлгах, 
шаардлагатай цэвэрлэгээний багаж хэрэгслэлтэй байх /шүүр, хүрз, цохиур, лоом, 
жоотуу, ажлын бээлий/. Хальтиргаа гулгааг цэвэрлээгүйгээс үүдэн гарах бусдад 
бий болсон хохирлыг бүрэн хариуцах,

3.2.11 .Энэхүү гэрээний 3.2.10-д заасан үүргээ өөрийн хүн хүчээр гүйцэтгэх 
боломжгүй тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар болон цагийн ажлын системээр 
ажилгүй иргэд, оюутан залуучуудыг цагаар ажиллуулж, шаардлагатай ажлын 
хөлсийг олгон бусдаар гүйцэтгүүлж болно.



3 .2 .12 .Өөрийн болон хариуцсан нийтийн эзэмшлийн талбайд авилаа хог
хаягда хуримтлуулж, үүсмэл хогийн цэг үүсгэхгүй байх ^

3.2.13.Эрх бүхий хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагатай “Хог хаягдал 
ачиж, тээврлүүлэх” гэрээг байгуулж, хуваарийн дагуу хог хаягдлаа ачуулах

3.2.13.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжаа хугацаанд нь бүрэн төлөх,
3.2.15.Хог хаягдлыг зориулалтын сав, бункерт ангилан ялгаж хадгалах ба 

дүүрэхээс өмнө хуваарийн дагуу ирэх хог тээврийн автомашинд өгч ачуулах,
3.2.16.Өөрийн байгууллагын хог хаягдал хадгалах зориулалтын сав, 

бункерийн гадна болон ил задгай хог асгахгүй байх, орчынг тогтмол цэвэр, өнгө 
үзэмжтэй байлгах

3.2.17.3ориулалтын хогийн сав, бункер байхгүй тохиолдолд хог хаягдлыг 
ангилан ялгаж зориулалтын уутанд хийх бөгөөд хуваарийн дагуу хог тээврийн 
автомашин ирэх хүртэл өөрийн байгууллага дотор хадгалах ^

3.2.18.Бүх нийтийг хамарсан цэвэрлэгээ, тохижилт, ногоон байгууламжийн 
ажилд идэвхи санаачлагатай оролцох,

3.2.19.Өөрийн байгууллагын бие засах газар буюу ариун цэврийн өрөөг 
иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг олгох,

3 .2 .2 0 .Өөрийн эзэмшлийн талбайд бие засах газар /нүхэн жорлон/ байгуулах 
тохиолдолд хөрс бохирдуулахааргүй, бохирыг хадгалах, задлах бие даасан 
шидэлтэй, холбогдох стандарт шаардлагад нийцсэн бие засах газар барих,

3 .2 .2 1 .Агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр улс, 
нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх,

3.2.22.Агаарын чанарыг сайжруулах 1, 2 дугаар бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх 
тохиолдолд халаалтын асуудлыг стандарт шаардлага хангасан цахилгаан 
халаагуур, хийн халаагуур, ММ55216:2016 стандартын зуух суурьлуулан 
шийдвэрлэж, сайжруулсан түлш хэрэглэх,

3.2.23.Нийслэл, дүүрэг, хороо болон хог хаягдлын үйлчилгээний эрх бүхий 
хяналтын төрийн бус байгууллагаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх,

3.2.24. “А ” талыг гэрээний үүргээ биелүүлэхийг шаардах, “А ” талын аливаа 
хууль бус шаардлага, ашиг сонирхолын талаар дээд шатны болон холбогдох 
хууль хяналтын байгууллагад мэдэгдэх,

ДӨРӨВ.ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ.

4.1.Гэрээг “А ” тал тухайн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хот тохижилт, 
ногоон байгууламж, хог хаягдал, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан нэгж болон 
бусад холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гэрээний хугацаа дуусахаас 
нэг сарын өмнө дүгнэнэ.

4.2.Гэрээг дүгнэхдээ “Б” тал гэрээнийн үүрэг тус бүрийг хэрхэн биелүүлсэн, 
биелүүлэхийг эрмэлзэж шаардлагатай арга хэмжээ авсан, зохион байгуулалт хийж 
ажилласан эсэхийг харгалзана.

4.3.“Б” тал гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн тохиолдолд гэрээг 1 
жилийн хугацаагаар сунгана.

ТАВ. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА.

5.1.“Б” тал гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.



5.2. Гэрээний “А ” тал нь аж ахуйн нэгж, иргэний гаргасан хүсэлтийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлээгүй, үндэслэлгүйгээр гэрээ байгуулахаас татгалзсан нь 
холбогдох дээд шатны байгууллагын шалгалтаар нотлогдсон тохиолдолд холбогдох 
албан тушаалтанд хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

........... Д ҮҮР ГИ Й Н ......ДҮГЭЭР ........................................ ААНБ-ЫН ДАРГА
ХОРООНЫ ЗАС АГДАРГА /ЗАХИРАЛ/

/ .........................................../ / ............................ /

Огноо: Огноо
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БАТЛАМЖ
Дугаар

/Иргэн, аж ахуй, нэгжийн нэр/

Худалдаа Үйлчилгээг Зохицуулах Зөвлөлтэй байгуулсан .....
о н ы ......дугаар сарын ...-ны ө д р и й н ............. тоот гэрээг үндэслэн
тус Дүүргийн ...,-р Хорооны нутаг дэвсгэрт худалдаа, 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх “БАТЛАМЖ ” олгов.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Аж ахуйн нэгж, иргэний регистрийн дугаар

Үйл ажиллагаа явуулж буй байршил

Холбогдох утасны дугаар: /цахим хаяг/
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