
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй 

татагдах тул бүтэн эхээр нь татахыг 
хүсвэл 88079441 дугаарт холбогдоно уу. 

АВТО УГААЛГЫН ТӨВД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ 

 

20.... оны .... дүгээр сар .... өдөр                            № .....                                        Улаанбаатар хот 

 

Хамтран ажилах гэрээ- \цаашид ”Гэрээ” гэж товчлох\ - г нэг талаас: “................” ХХК, 

түүнийг төлөөлөн гүйцэтгэх захирал ........................ овогтой ........................... (цаашид “А” тал 

гэх), нөгөө талаас: Монгол Улсын иргэн ..................... овогтой ............................. (цаашид “Б” 

тал гэх) нар \цаашид хамтад нь “Талууд” гэх \ Монгол улсын Иргэний хуулийн 476 - 482 

дугаар зүйлийг удирдлага болгон, харилцан ашигтай, хамтран ажиллах зарчимд тулгуурлан 

байгуулав. 

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.1. Гэрээний зорилго: Талууд .............................. байрлах үйлчилгээний зориулалтаар 

ашиглах боломжтой “А” талын өмчлөлийн ... мкв .... гэрчилгээний дугаартай үл хөдлөх 

эд хөрөнгө (цаашид “объект” гэх)-ийг авто угаалгын үйлчилгээний зориулалтаар 

хамтран ашиглах (цаашид “хамтын ажиллагаа эсвэл авто угаалгын төв” гэх), үйл 

ажиллагаанаас ашиг хуваахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.  

1.2. Хамтын ажиллагаанд гүйцэтгэх үүрэг оролцоог дараахь байдлаар хариуцахаар 

тохиролцов.  

 “А” тал нь өөрийн өмчлөлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцаж 

хяналт тавих, засвар үйлчилгээг хийх, авто угаалгын төвд ашиглах багаж, техник, 

хэрэгсэлээр хангах, зэрэг авто угаалгын үйл ажиллагаа хэвийн явуулах нөхцөл 

боломжоор байнга хангах, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, орлого, 

зарлагад хяналт тавих, ашиг хүртэх,  

 “Б” тал нь авто угаалгын төвийг хариуцан ажлуулах, ажилчидтай гэрээ байгуулах, 

цалин хөлс олгох, орлого хүлээн авах, зардалын төлөвлөгөө, тайлан гаргах, ашиг 

хуваарилах,    

1.3. .................................. 

 

ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА 

2.1. Гэрээний хугацаа 20...... оны ..... сарын ...-ний өдрөөс 20.... оны .... сарын ....-ны өдрийг 

хүртэл .....(.........) жилээр тогтоов. 

2.2. Гэрээний хугацааг талууд тохиролцож өөр хугацаагаар сунгаж болно.  

2.3. ........................ 

ГУРАВ. ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТ 

3.1. Энэхүү гэрээний дагуу хамтын ажиллагааны хүрээнд “Б” тал ажилчид, үйлчлүүлэгч 

нартай харилцахад төлөөлөх, “А” тал нь төрийн байгууллага болон бусад 

байгууллагуудтай харилцахад төлөөлж, Талууд харилцан хяналт тавьж удирдлагыг 

хэрэгжүүлнэ.   

3.2. ...... 

ДӨРӨВ. “А” ТАЛЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

4.1. Гэрээнд заасны дагуу хамтын ажиллагааны хүрээнд өөрт хамаарах ажлыг удирдан 

зохион байгуулах,   

4.2. Хамтын үйл ажиллагааны орлого, зарлагад хяналт тавих, өөрт ногдох ашгийг хүлээн 

авах, эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй. 

Үргэлжлэл бий .... /5х/ 


