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2017 оны 04-р сарын 24-ны өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

НЭГ ТАЛААС: Нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлж Өмчийн харилцааны 
газрын дарга Чулуунбаатар овогтой Однасан

НӨГӨӨ ТАЛААС: Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ны 
өдрийн Б/78 дугаар захирамжаар “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын захирлаар 
томилогдсон иргэн Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо, 65-р байр, 26 тоотод оршин 
суугч Сосор овогтой Батжаргал /РД: ДЮ74062018/ нар Монгол улсын Төсвийн 
тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон Хөдөлмөрийн 
хуулийн 22 дугаар зүйлийг үндэслэн харилцан тохиролцсоны дагуу энэхүү 
Контрактыг дор дурьдсан нөхцлөөр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг 
дуустал байгуулав.

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
борлуулалтын үр ашгийг дээшлүүлж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхтэй 
холбогдон үүсэх талуудын харилцааг зохицуулах, эрх, үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлоход энэхүү гэрээний зорилго оршино.

1.2. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирал /дарга/ нь үйл 
ажиллагаандаа Монгол улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, 
Компанийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, 
үйлдвэрийн газрын дүрэм, энэ гэрээг мөрдөж ажиллана.

Хоёр. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын эрх, үүрэг

2.1. “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” 
ОНӨТҮГ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан 
тэнцэлд тусгагдсан 32,301.2 мянган төгрөгийн эргэлтийн, 701,636.5 мянган 
төгрөгийн эргэлтийн бус, нийт 733,937.7 мянган төгрөгийн хөрөнгийг захирал 
Сосор овогтой Батжаргалд хавсралтаар хүлээлгэн өгөв. Жил бүр жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүнгээр хөрөнгийг баталгаажуулж, гэрээний сунгалт 
дээр тусгаж байна.

Тухайн жилийн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх 
зорилтот түвшин Хавсралт -1
Барилга байгууламж хүлээлгэн өгсөн акт Хавсралт -2
Тээврийн хэрэгсэл хүлээлгэн өгсөн акт Хавсралт -3
Тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өгсөн акт Хавсралт -4
Тавилга, эд хогшил хүлээлгэн өгсөн акт Хавсралт -5



Эзэмшил газар, ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн хөрөнгө
хүлээлгэн өгсөн акт
Биет бус хөрөнгө хүлээлгэн өгсөн акт
Мал, амьтан хүлээлгэн өгсөн акт

Хавсралт -6 
Хавсралт-7 
Хавсралт-8

2.2. Захиралд цалин хөлс, албан үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах ажпын 
байр, унаа, бусад техник хэрэгсэл, ажпын үр дүнгээр олгох шагнал урамшуулал 
олгох саналыг энэхүү гэрээний 5 дугаар зүйлд заасны дагуу олгоно.

2.3. Захиралд мэдлэг, мэргэжпээ дээшлүүлэх бололцоо бүрдүүлж, удирдах 
ажилд мэргэшүүлэх ажпыг зохион байгуулна.

2.4. Захирлын хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлэхтэй холбогдуулж, 
түүний тавьсан саналуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, холбогдох мэдээллээр 
хангаж байна.

2.5. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх зорилтот түвшинг жил бүр батлаж өгнө.

2.6. Үйлдвэрийн газрын цэвэр ашгаас нийслэлийн өмчид ногдуулан 
төвлөрүүлэх ногдол ашгийн хэмжээг бизнес төлөвлөгөө, үйлдвэрлэлийн болон 
орлогын өсөлт, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ, эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэр, 
цэвэр ашгийн хэмжээг харгалзан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хуралд санал оруулж батлуулна.

2.7. Үйлдвэрийн газрын захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавина.

2.8. Үйлдвэрийн газрын жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот 
түвшин, удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, цалингийн санг хянаж 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлуулна.

2.9. Үйлдвэрийн газрын илүүдэлтэй байр талбай, хөрөнгийг аж ахуйн нэгж, 
иргэдэд түрээслүүлэх түрээсийн гэрээг хянаж баталгаажуулж, түрээсийн 
төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлнэ.

2.10. Үйлдвэрийн газрын бизнесийн үйл ажиллагааны түншлэлийн 
харилцаанд зориулж тухайн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж захирлын захиран 
зарцуулах зардлын хэмжээг батлаж өгнө.

3.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль холбогдох хууль, 
журмын хүрээнд үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, аж 
ахуйн менежментийг боловсронгуй болгох, техник технологийг шинэчлэх, тухайн 
жилийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг ханган биелүүлж, 
үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, осол аюулгүй ажиллагааг хангаж, 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг өндөр түвшинд хүргэн ажиллагсдын 
нийгмийн асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж ажиллана.

3.2. Захирал нь үйлдвэрийн газрын хөгжлийн зорилт, хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөний төсөл, түүнийг хэрэгжүүлэх саналыг Төсвийн тухай хуульд заасны 
дагуу жил бүрийн 06 дугаар сарын 01-ний дотор Өмчийн харилцааны газарт 
ирүүлнэ. Зорилтын саналыг 3 жилийн хугацаатайгаар хийх бөгөөд саналд үйл

Гурав. Үйлдвэрийн газрын захирлын эрх, үүрэг



ажиллагааны төрөл, хамрах хүрээ, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн явуулах бодлого, 
санхүүгийн төлөв, төлөвлөж буй ашиг, төсөвт төвлөрүүлэх ногдол ашиг, төлөвлөж 
байгаа хөрөнгө оруулалтыгтусгана.

3.3. Захирал нь үйлдвэрийн газрын тухайн жилийн үйл ажиллагааны зорилт, 
түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, Контрактын хавсралтанд тусгасан 
үзүүлэлтүүдийг биелүүлэн үйлдвэрийн газрын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх үндсэн 
үүрэг хүлээнэ. Санхүүгийн жилийн дундуур орлого бууруулах, зарлага нэмэгдүүлэх 
үр дагавартай бодлогын аливаа шийдвэр гарсан бол түүнийг дараагийн 
санхүүгийн жилээс хэрэгжүүлнэ.

3.4. Үйлдвэрийн газрын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангаж, техник 
технологийг сайжруулах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
дээшлүүлж, өртөг зардлыг хямдруулан, өр авлагыг бууруулан, бүтээгдэхүүний 
чанарыг сайжруулж ажиллана.

3.5. Захирал нь Төсвийн тухай хуулийн 8.9.8-д заасны дагуу жил бүрийн 2 
дугаар сарын 15-ны дотор үйлдвэрийн газрын жилийн эцсийн тайлангаа төрийн 
аудитын байгууллага, Өмчийн харилцааны газарт ирүүлэх үүрэгтэй. Тайланд үйл 
ажиллагааны тайлан, Контрактын биелэлтийг хавсарган хамт ирүүлсэн байна.

3.6. Захирал дараах асуудлуудыг зөвхөн Өмчийн харилцааны газар, түүгээр 
дамжуулан холбогдох дээд байгууллагаас зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр 
шийдвэрлэнэ:

3.6.1. эрхлэх бизнесийн төрөл чиглэлээс өөр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
явуулах;

3.6.2. ажиллагсдын нийгэм халамжийн чанартай хөрөнгө оруулалт
хийх;

3.6.3. Бусад өмчийн этгээдтэй хамтран хуулийн этгээд байгуулах, 
хөрөнгө оруулах, оруулсан хувь хөрөнгөө татан авах, бусад өмчийн этгээдээс 
хөрөнгө оруулалт хийлгэх;

3.6.4. Салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах;
3.6.5. Ажиллагсадын мэргэжил дээшлүүлэх, боловсон хүчнийг сургах 

сургалтын болон нийгэм ахуйн зардлыгтөлөвлөж батлах;
3.6.7 Үйлдвэрийн газрын цэвэр активын 10 хувиас дээш үнийн дүнтэй 

тэнцэх хэмжээний зээл авах; /цэвэр активыг тооцохдоо нийтийн эзэмшлийн 
хөрөнгийн дүнг хасч тооцно/.

3.7. Захирал нь 30,0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гэрээ хэлцэл 
хийхдээ Өмчийн харилцааны газарт хянуулж, зөвшөөрөл авна.

3.8. Захирал гадаадад албан томилолтоор ажиллах тохиолдолд удирдамжаа 
Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулж, төсвөө хянуулах бөгөөд ажилласны дараа 
тайлангаа Нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газарт ирүүлнэ.

3.9 Үйлдвэрийн газрын эдийн засаг, бизнесийн үйл ажиллагааны явц, үр 
дүнгийн талаарх тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж Өмчийн харилцааны газарт 
ирүүлнэ.

3.10. Захирал үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнд олсон цэвэр 
ашгаас нийслэлийн өмчид ногдох ногдол ашгийг Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлагдсан нормативт хэмжээгээр шийдвэр 
гарсны дараа сарын 25-ны дотор Өмчийн харилцааны газарт төвлөрүүлнэ.



3.11. Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, эд 
хөрөнгийг аж ахуйн нэгж, иргэдэд зохих хууль тогтоомжийн дагуу түрээслүүлэх 
тохиолдолд түрээсийн гэрээг Өмчийн харилцааны газраар батлуулан талбайн 
түрээсийн орлогын 60 хувийг сар бүрийн 10-ны дотор Өмчийн харилцааны газарт 
төвлөрүүлнэ.

3.12. Үйлдвэрийн газрын үйлдвэрлэл, технологи, бизнесийн нууцад хамаарах 
мэдээллийг тогтоож, хамгаалах тогтолцоог бий болгоно.

3.13. Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулинд заасан журмын 
дагуу анхан шатны бүртгэлийг хөтөлж, санхүүгийн тайлан тэнцэл, Өмчийн 
харилцааны газраас гаргасан акт маягт, аргачлалын дагуу зохих мэдээ тайланг цаг 
тухайд нь гарган өгч, тэдгээрийн үнэн зөвийг хариуцна.

3.14. Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлыг 
“Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбоотой 
бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу гүйцэтгэнэ. Бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулна.

3.15. Захирал /дарга/ үйлдвэрийн газрын нийт ажиллагсадтай хөдөлмөрийн 
болон хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулж ажиллана.

3.16. Үйлдвэрийн газрын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд 
өдөр тутам тавих хяналтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн дотоодын тооллогыг 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасны дагуу явуулж үнэн зөвийг 
хариуцна.

3.17. Үйлдвэрийн газрын хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн нэг 
хувийг тайлант улирлын дараах сарын 25-ны дотор Өмчийн харилцааны газарт 
илтгэх хуудсын хамт ирүүлж баталгаажуулна.

3.18. Захирал Контрактаар тохиролцсон ажил үүргээ гуравдагч этгээдээр 
гүйцэтгүүлэхгүй бөгөөд Контрактын хугацаанд томилсон этгээдийн 
зөвшөөрөлгүйгээр бусад этгээдийн өмнө ажил гүйцэтгэхгүй байх, энэхүү 
Контрактаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Өмчийн харилцааны газрын өмнө 
биечлэн хариуцна.

3.19. Захирал тодорхой хугацаагаар эзэнгүй байх /энэ контрактаар хүлээсэн 
үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцлийг хэлнэ/ тохиолдолд Өмчийн харилцааны 
газартай зөвшилцөн үүрэг гүйцэтгэгчийг өөрийн тушаалаар томилж, эрх үүргийг нь 
тогтоож өгнө.

3.20. Байгууллагын дүрэм, журмыг боловсруулж, Өмчийн харилцааны 
газраар хянуулж мөрдөнө.

3.21. Үйлдвэрийн газрыгтусгайлсан итгэмжлэлгүйгээр төлөөлнө.

3.22. Үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгийг үйл ажиллагааны зорилгод нийцүүлэн 
хууль тогтоомж, үйлдвэрийн газрын дүрэм, энэхүү Контрактад заагдсан эрх 
хэмжээний дотор захиран зарцуулна.



3.23. Үйлдвэрийн газрын захиргааны бүтцийг тогтоож, албан тушаалтныг 
томилох, чөлөөлөх, тэдгээртэй гэрээ байгуулах болон Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар тогтоосон орон тоо, цалингийн сангийн хэмжээнд ажилтан 
ажиллагсадын цалинг тогтооно.

3.24. Өөрт олгогдсон эрх хэмжээний дотор бусад хуулийн этгээд, иргэдтэй 
гэрээ хэлцэл байгуулна.

3.25. Захирал /дарга/ нь шаардлагатай мэргэжилтэн, албан тушаалтныг 
оролцуулан захирлын Зөвлөл байгуулан ажиллуулж болох ба Зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг захирлын тушаалаар батална. Зөвлөлийн гишүүд 
захиралд гагцхүү зөвлөх эрхтэй ажиллана.

3.26. Эрх хэмжээнийхээ асуудлаар хууль тогтоомжинд нийцүүлэн тухайн 
үйлдвэрийн газрын хэмжээнд дагаж мөрдөх тушаал, заавар гаргана.

3.27. Маргаантай асуудлаар үйлдвэрийн газрыг шүүхэд төлөөлнө.

Дөрөв. Захирлын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл

4.1. Захирал төрийн, орон нутгийн, хувийн өмчийн, төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн Удирдах зөвлөл, Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлд ажиллах, тэдгээрийн захиргаанд буюу олон нийтийн болон 
шашны байгууллага, сангийн удирдах ажпыг хавсран гүйцэтгэхийг хориглоно.

4.2. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэг гэр бүлийн буюу төрөл, 
садангийн хүмүүс бие биедээ хяналт тавих болон захирах, захирагдах ажил албан 
тушаалд хамт ажиллахыг хориглоно.

4.3. Үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгөнөөс хуулийн этгээд, хувь хүнд Өмчийн 
харилцааны газрын зөвшөөрөлгүйгээр зээл олгох, хандивлах, бэлэглэх, 
барьцаалах, зээлийн баталгаа гаргахыг хориглоно.

4.4. Барилга байгууламжид Өмчийн харилцааны газрын зөвшөөрөлгүйгээр 
бусдаар хөрөнгө оруулалт хийлгэх, түрээслэх, шинээр үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, 
данснаас хасахыг хориглоно.

4.5. Ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан аж ахуйн нэгж, байгууллагынхаа 
бизнесийн нууцыг хувийн зорилгоор ашиглах буюу бусдад мэдээлэхийг хориглоно.

Тав .Цалин хөлс, урамшуулал, ажлын нөхцөл

5.1. Захиралд сар бүр 900 000 /Есөн зуун мянга/ төгрөгийн цалин хөлс 
олгоно.

5.2. Захиралд Контрактын Хавсралт-1-ээр баталсан зорилтот түвшингийн 
биелэлт, үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг 
харгалзан тухайн жилийн валютын ханшны өөрчлөлтийг хасч, зорилтот түвшинд 
тусгасан цэвэр ашгаас давсан цэвэр ашгийн 20 хүртэл хувийн урамшуулал олгоно.

5.3. Захиралд гэрээний хавсралтанд заагдсан алдагдлыг 50 хувиас дээш 
хувиар бууруулсан тохиолдолд 6 сарын бусад нөхцөлд 3 сарын хөдөлмөрийн 
хөлстэй тэнцэх хэмжээний урамшуулал олгоно.



5.4. Захирлыг албан үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах ажлын байр, унаа, 
техник хэрэгслээр хангана. /батлагдсан норм, нормативыг хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй лимитыг баримтлан тогтооно/.

5.5. Захирлын ээлжийн амралт болон нийгэм ахуйн асуудлыг Хөдөлмөрийн 
хуулийн холбогдох заалтын дагуу зохицуулна.

Зургаа. Хариуцлага

6.1. Талууд контрактаар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол хууль тогтоомж, 
үйлдвэрийн газрын дүрэм, гэрээнд заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.

6.2. Захирлын гэм буруутай үйл ажиллагаа нь Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, үйлдвэрийн газрын дүрэм, энэ 
Контрактанд заагдсан эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ 
хэтрүүлэх буюу урвуулан ашиглах зэргээр тухайн үйлдвэрийн газарт хохирол 
учруулсан бол уг хохирлыг өөрийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр бүрэн хариуцна.

6.3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 
захиралд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол зөрчлийн шинж байдлыг 
харгалзан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд заасан хариуцлагыг 
хүлээлгэнэ.

Долоо. Контрактад өөрчлөлт оруулах, 
контрактыг цуцлах

7.1. Талууд харилцан тохиролцон Контрактыг цуцлах ба Контрактанд 
өөрчлөлт оруулж болно. Энэ тухайгаа нөгөө талдаа 1 сараас доошгүй хугацааны 
өмнө мэдэгдэнэ. Контрактын өөрчлөлтийг бичгээр хийх бөгөөд талууд гарын үсэг 
зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

7.2. Контрактыг дор дурьдсан үндэслэлээр дуусгавар болно.
7.2.1. Контрактын хугацаа дуусч, цаашид сунгахгүй болсон;
7.2.2. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар томилолтыг цуцалсан;
7.2.3. Захирлын өөрийн хүсэлтээр;
7.2.4. Үйлдвэрийн газар хувьчлагдаж, өмчлөгч өөрчлөгдсөн;
7.2.5. Үйлдвэрийн газар дампуурсан;

7.3. Захирлын санаачлагаар дараах тохиолдолд Контрактыг хугацаанаас нь 
өмнө цуцална.

7.3.1. Контракт цуцлах өргөдлөө эрх бүхий байгууллагад гаргасан;
7.3.2. Бусад хүндэтгэх шалтгаан бий болсон,

7.4. Нийслэлийн Засаг даргаас дараах тохиолдолд Контрактыг хугацаанаас 
нь өмнө цуцлаж, захирлыг ажпаас чөлөөлөх эрхтэй.

7.4.1. Захирал Контрактанд заагдсан үүргээ биелүүлээгүй бол;
7.4.2. Захирал хууль тогтоомж болон үйлдвэрийн газрыг удирдан 

зохион байгуулах үүргээ удаа дараа зөрчсөн, түүнд өгсөн удирдамж, зааврыг 
биелүүлээгүй бол;

7.4.3. Захирал өөрийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй шалтгаан, 
нөхцлүүд бий болсон бол;



7.4.4. Захирлын үйл ажиллагаагаар үйлдвэрийн газарт хохирол 
учирсан, алдагдалд орсон бол;

7.4.5. Захирал 3 сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрлөх чадваргүй 
болсон бол;

7.4.6. Үйлдвэрийн газрыгтатан буулгасан бол;
7.4.7. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 41.1.1-д заасан үндэслэлээр;

7.5. Контракт дуусгавар болсон, хугацаанаас нь өмнө цуцласан тохиолдолд 
Өмчийн харилцааны газраас өмч хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалтын байдлыг 
тогтоож, үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгийн тооллого явуулан, дараагийн 
томилогдсон захиралд ажил хүлээлцүүлнэ.

7.6. Контрактыг хугацаанаас өмнө цуцалсантай холбогдон гарч болох нөхвөр 
олгох асуудлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

7.7. Контрактын биелэлтийг жил бүр дүгнэж гэрээг цуцлаагүй нөхцөлд дараа 
жилийн үйл ажиллагааны зорилтот түвшинг батлан, Контрактанд хавсаргана. 
Батлагдсан зорилтот түвшингийн үзүүлэлтүүдэд тодотгол хийх зайлшгүй 
шаардлага гарсан үед Өмчийн харилцааны газарт саналаа хүргүүлж, зохих 
шийдвэр гаргуулж өөрчлөлт оруулж болно. Зорилтот түвшингийн үзүүлэлтүүдэд 
өөрчлөлт оруулж, зохицуулалт хийсэн бол гүйцэтгэлийг нь анхны батлагдсан 
зорилт, хүрэх үр дүнтэй харьцуулан тайлагнана.

8.1. Энэхүү Контракт нь талуудын гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин 
төгөлдөр болно. Хоёр тал гарын үсэг зурж оруулсан нэмэлтүүд нь Контрактын 
үндсэн нөхцөлтэй адил хүчин төгөлдөр байна.

8.2. Контрактын талаар талуудын хооронд гарсан маргааныг хууль 
тогтоомжид заасан журмаар шийдвэрлэнэ.

8.3. Контрактын хавсралт нь энэхүү контрактын салшгүй хэсэг болно.
8.4. Контрактанд заагдаагүй бусад асуудлыг энэ Контракт байгуулах үед 

мөрдөж байсан Монгол улсын хууль тогтоомжийн бусад актаар зохицуулна.
8.5. Энэхүү Контрактыг 2 хувь үйлдэв.
8.6. Энэхүү Контрактыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн өмчит 
үйлдвэрийн газрын захиралтай Контракт байгуулах, дүгнэх журам”-ын дагуу 
дүгнэнэ.

!

Найм. Бусад

КОНТРАКТ БАЙГУУЛСАН:
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авсрал т

№
Үзүүлэлт 2016 он

-------- ------------
2017 оны

Т ө с ө в Гүй ц эт гэл
зорилт

1 Урсгал үйл ажиллагааны 
санхүүжилт 327,294.0 286,420.8 286,600.0

2 Нийт зардал 327,294.0 286,420.8 286,600.
2.7 Цалин 121,017.0 106,648.5 124,080.0
2.2 Нэмэгдэл 49,464.0 49,461.0 50,982.0
2.3 Унаа, хоолны хөнгөлөлт 7,650.0 7,500.8 10,502.8
2.4 ндш 19,294.3 18,687.1 20,411.9

2.5 Бичиг хэрэг 7,012.3 4,005.0 6,012.0

2.6 Тээвэр, шатахуун 12,000.0 8,000.0 12,000.0
2.7 Шуудан, харилцаах олбоо 1,440.0 1,540.8 1,440.0

2.8 Ном хэвлэл 500,0 120,0 0

2.9
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 
ахуйн эд зүйлс 1,500.0 1,496.3 1,000.0

2.10
Хөдөлмөр хамгааллын 
зардал

1,782.4 1,782.4 0

2.11 Дотоод томилолт 1,500.0 0 1,500.0
2.12 Байрны түрээс 16,884.0 10,977.8 16,884.0
2.13 Урсгалзасвар 16,500.0 16,500.0 0

2.14
Хичээл үйлдвэрлэлийн 
зардал 0 0 2,500.0

2.15
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 
үйлчилгээ 55,600.00 52,393.7 36,787.3

2.16
1 удаагийн тэтгэмж 
урамшуулал 15,150.00 5,280.8 2,500.0

2.17 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 0 2,026.5 0
Нийт авлага 13 349,1
Нийт өглөг 86,0

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААН1р1 ГАЗРЫН 
ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ, М ЕН ЕЖ М Е Ш Ш Н  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА М.ЭНХБОЛД
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НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН 
ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ, МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
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