
 

 

Хамтран ажиллах гэрээ 

2017 оны ….. сарын ……-ний  өдөр           № ……..                  Улаанбаатар хот  

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
1.1. “Road Expo 2017” үзэсгэлэнд оролцогч  ………………………………………………..-д орчуулагч 

ажилтай  ……………………….…. нөгөө  талаас Road Expo 2017” үзэсгэлэнгийн зохион 
байгуулах хорооны ажилтан Г. Гэрэлчулуун / цаашид зохион байгуулагч гэх / нар доор 
дурьдсан нөхцөлүүдээр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.  

1.2. Захиалагчийн талбай захиалахтай холбогдон гарах үүрэг, хариуцлага, төлбөр төлөх 
харилцааг зохицуулахад энэхүү гэрээний зорилго оршино.   

Хоёр. Захиалагчийн хүлээх үүрэг 
2.1. Үзэсгэлэнд оролцогч байгууллага, хувь хүн болон түүний өмчид учирсан аливаа хохирлыг 

үзэсгэлэнд оролцогч тал өөрөө хариуцна.  
2.2. Үзэсгэлэнд оролцогч байгууллага, хувь хүн, түүний төлөөлөгч нь өөрсдийн үйл 

ажиллагаанаас үүдэн зохион байгуулах хороо болон үзэсгэлэн болох газар, барилга 
байгууламжид нэмэлт үүрэг хариуцлагыг шинээр үүсгэхгүй.  

2.3. Үзэсгэлэнд оролцогч нь үзэсгэлэнд тавигдсан эд хөрөнгө, эд материалынхаа даатгалыг 
өөрөө хариуцна. Үзэсгэлэн дуусмагц эд хөрөнгөө хураана.  

2.4. Захиалагч төлбөрөө урьдчилан төлөх үүрэгтэй.  
2.5. Захиалагч тал үзэсгэлэнгийн танхимд учруулсан эвдрэл гэмтлийг /шал, хана, хаалга, цонх, 

утас, кабел гэх мэт/ нөхөн төлж хохиролгүй болгоно. 
2.6. Үзэсгэлэнгийн танхим болон павильоны бүтэц, хийцийг өөрчлөхийг хориглоно. 

Гурав. Үзэсгэлэн зохион байгуулагчийн  хүлээх үүрэг 
3.1. Захиалагчийн захиалсан талбайг давхардуулан олгохгүй байх үүрэгтэй. Сонгосон талбайг 

төлбөр төлөгдсөнөөр баталгаажуулна.  
3.2. Аливаа давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр үзэсгэлэн хойшилсон буюу төлөвлөгөөт цагтаа 

зохиогдох боломжгүй болсон нөхцөлд  үзэсгэлэнд оролцогчийн захиалгыг хэвээр хадгалах 
үүрэгтэй.   

3.3. Мөн зохион байгуулах хороо нь давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөгөөр тус үзэсгэлэнг 
цуцлахад хүрвэл зохион байгуулах хороонд учирсан бодит хохирлыг барагдуулах суутгалыг 
хийж үзэсгэлэнд оролцогчийн төлбөрийг буцаан олгох үүрэгтэй.  

3.4. Үзэсгэлэн явагдах хугацаанд зохион байгуулах хорооноос харуул хамгаалалтын үйлчилгээгээр 
хангах үүрэгтэй.  

Дөрөв. Төлбөр 
4.1 …… дугаартай ……… /метр квадрат/ павьлионы түрээсийн төлбөр ……………………… 

төгрөгийг /бэлнээр, бэлэн бусаар/, урьдчилан  төлнө.  
4.2 Үзэсгэлэн гаргахаар захиалснаас хойш үзэсгэлэнийн цагийг тулгаж цуцлах нь зохион 

байгуулагчдын хувьд санхүүгийн хохиролтой тусах учраас түүнээс үүдэн гарах хохирлыг 
цуцалж байгаа захиалагч тал тодорхой хэмжээгээр хариуцна.  

4.3 Зохион байгуулагч үзэсгэлэнд оролцогчийн урьдчилан хийсэн төлбөрөөс цуцлалтын 
торгуулийг суутган авна. 

4.4 Цуцлалтын торгуулийг дараах байдлаар тооцно.  

 2017 оны 03 сарын 06-наас хойш цуцалбал талбайн үнийн дүнг бүтнээр нь торгуульд тооцно.  
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