
 

Гэрээний төсөл нь төлбөртэй татагдах 

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

ТАЛБАЙ, ЗААЛ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ, ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ 

 

20.. оны ...дүгээр  

сарын ..-ны өдөр     Дугаар _____                   Улаанбаатар хот 

 

 

Гэрээг нэг талаас ..........” ХХК-ийг төлөөлж ................./цаашид “А” тал  гэх/ нөгөө талаас   

“............” ХХК-ийн ............... /цаашид ”В” тал гэх/ нар дор дурьдсан нөхцлийг хэлэлцэн тохиролцож, 

харилцан зөвшөөрснөөр  энэхүү  гэрээг  байгуулав. 

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь ............. ХХК-ийн спорт заалаар үйлчлэх, үйлчлүүлэхтэй холбогдон 

гарах харилцааг  зохицуулахад оршино. 

1.2 Энэхүү гэрээ нь 201..... оны .....дүгээр сарын .......-ний өдрөөс эхлэн  201....... оны  ..... дугаар  сарын 

......-ний өдөр хүртэл хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.  

1.3 Гэрээний үргэлжлэх хугацаа: ... сар 

 

ХОЁР. “В” ТАЛЫН ЭРХ, ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ 

2.1 ”В” тал нь долоо хоног бүрийн .......... гарагийн ........... цагуудад спорт заалаар үйлчлүүлнэ.   

2.2  Заалны төлбөр болох ........ төгрөгийг гэрээ хийснээс хойш 3 хоногийн дотор бэлнээр төлөх болон 

........ ХХК-ны ....... банк дахь ............. тоот дансанд тушаана.   

2.3  Дараах нөхцөлд спорт заалыг  бүрэн чөлөөлж өгөх үүрэгтэй. Үүнд: 

a. Цаг үеийн ГЭНЭТИЙН ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН нөлөөгөөр “А” талын удирдлагын 

тушаал, шийдвэрээр  спорт заалаар үйлчлэх боломжгүй тохиолдолд спорт заалыг “Б” тал бүрэн 

чөлөөлөх үүрэгтэй .................... 

b.  “А” талын санаачилгаар хуваарьт цагтаа үйлчлэх боломжгүй болсон үед /энэ тохиолдолд 

харилцан тохиролцож заалны цагийг нөхөн олгоно / 

2.4 “В” тал нь спорт зааланд байх үедээ тамирчдынхаа сахилга бат, эрүүл мэнд, аюулгүй  байдлыг 

бүрэн хариуцаж Спорт заалны дотоод журмыг мөрдүүлэх, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн бүрэн 

бүтэн байдлыг хамгаалах үүрэгтэй. / Хавсралт №1 Спорт заалны дотоод журам / 

2.5  Спортын зааланд тамхи татах, согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хатуу хориглоно. 

2.6 ............................ 

 

ГУРАВ. “А” ТАЛЫН ЭРХ, ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ 

3.1 А тал нь Монгол улсын Биеийн тамир, спортын хуулийн 20 дугаар зүйлийн 6 дугаар заалтыг 

хэрэгжүүлж ажиллана. 

3.2 Спорт зааланд бүх төрлийн бөмбөг хэрэглэлээр хангаж, заалны эрүүл ахуйн, цэвэр байдлыг бүрэн 

хариуцна.  

3.3 Спорт зааланд томоохон уралдаан тэмцээн, бусад арга хэмжээ зохиогдох тохиолдолд “В” талд 

урьдчилан мэдэгдэн хуваарьт цагийг нөхөн олгох талаар тохиролцоно. 

3.4  Спорт зааланд үйлчлүүлж байх явцад “В” талын дасгалжуулагч, тамирчдын эд хөрөнгө, эрүүл 

мэндэд заалны хэвийн бус үйл ажиллгаанаас учирсан хохирлоос бусад хохиролыг “А” тал 

хариуцахгүй. 

3.5 .................................. 

 

Үргэлжлэл бий .... 

 


