
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй татагдах 

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

БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ 

20 ... оны ... дугаар  

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

 

НЭГ.ГЭРЭЭНИЙ ТАЛУУД 

 Бэлэглэлийн гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г Нэг талаас "......"ХХК /Улсын бүртгэлийн дугаар........., 

регистрийн дугаар:....... -ийн хувьцаа эзэмшигч, захирал, иргэн ……………….............  /Цаашид 

"Бэлэглэгч" гэх, Нөгөө талаас "........... ХХК, Улсын бүртгэлийн дугаар: ........регистрийн дугаар: ....., 

түүнийг төлөөлж захирал............./Цаашид "бэлэг хүлээн авагч" гэх/, нар нь /хамтад нь "Талууд" гэх/ 

Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, 

талуудын хүсэл сонирхлыг иш үндэслэн, дараахи нөхцөлтэйгээр харилцан тохиролцож байгуулав. 

 

ХОЁР. ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ 

 

2.1. "..............." ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч............. нь өөрийн өмчлөлийн тус компанийн 

хувьцаанаас .......... хувийн хувьцаагбэлэглэхшийдвэр гаргах болсон үндэслэл 

нь....................болно. 

2.2. .............би бэлэг хүлээн авагч “..........” ХХК-ийн  өмчлөлд өөрийн өмчлөлийн "............" ХХК-

ийн....... хувийн хувьцаа болон компанийн эрхийг хариу төлбөргүйгээр бэлэглэж байна. 

ГУРАВ. БЭЛЭГЛЭГЧ ТАЛЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

3.1. …...........%-ийн хувьцааны эзэмших, өмчлөх эрх, шаардлагатай бичиг баримтуудыг хууль заасны 

дагуу бүрдүүлэн Бэлэг хүлээн авагч талд  хүлээлгэн өгнө. 

3.2. Энэ гэрээгээр шилжүүлж буй эрхийн хүчин төгөлдөр байдлыг Бэлэг хүлээн авагч талын өмнө 

бүрэн хариуцна.  

3.3. Бэлэглэгч тал нь энэ гэрээний 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэхь хэсэгт заасан хувьцаа, компанийн эрх нь 

Бэлэг хүлээн авагчийн эзэмшил, өмчлөлд шилжүүлэх үед барьцаалагдаагүй, ямар нэг 

маргаангүй, битүүмжлэгдээгүй ба гуравдагч этгээдийн эрх мэдэл, шаардлагад байхгүй талаар 

баталгаа гаргана. 

3.4. Энэхүү гэрээг эргэлт, буцалтгүй болохыг үүгээр баталж байгаа бөгөөд энэхүү бэлэглэж буй 

хувьцааны талаар маргаан гаргах эрхгүй болно. 

3.5. Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарах зардлыг бэлэглэгч тал хариуцана  

 

ДӨРӨВ. БЭЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

4.1. Энэхүү гэрээнд заасан 50 хувийн хувьцааны эзэмших эрхийг бэлэглэгч талаас бэлэг хүлээн авагч 

талд шилжүүлснийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлэхэд өөрийн зүгээс 

шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэн холбогдох байгууллагад гаргаж өгнө. 

4.2. Эрх шилжүүлэн авах үед байгаа хэмжээ, нөхцөлөөр бүхэлд нь, гэрээний дагуу эрхийг хүлээн авна. 

4.3. Бэлэг хүлээн авагч тал нь Бэлэглэгч талуудаас хүлээн авсны дараа хууль тогтоомжинд заасны 

дагуу эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг эдэлнэ. 

4.4. Монгол Улсын хууль тогтоомжинд заасны дагуу бусад эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. 

 

/Үргэлжлэл бий / 


