
Орон сууцны барилга барих,  

бариулах тухай гэрээ 
 

 

Улаанбаатар хот                                Дугаар№                          __оны__сарын __ 

 

 

Нэг талаас___________________________________(öààøèä “А тал” ãýõ), ò¿үнийг 
                                         ( àæ  àõóé  íýãæèéí íýð, õàÿã   ) 

____________________
¿íäñýí äээр òºëººëºí__________________________________________ 

                                                                        ( 
òºëººëñºí õ¿íèé àëáàí òóøààë íýð) 

Íºãºº òàëààñ________________________________ _______(öààøèä “Б тал” ãýõ), 

түүнийг 
                                  ( Барилга барих, барилгыг өргөтгөх, өөчлөх) 

 __________үндсэн дээр төлөөлөн _____________________бид дор дурьдсан 

нөхцөлтэйгээр 

                                                      
(
 
òºëººëñºí õ¿íèé àëáàí òóøààë íýð) 

энэхүү гэрээг байгуулав.  

Үүнд: 

1. Энэ гэрээ ёсоор А тал Б талыг  
________________________________________хаяганд өөрийн барих ________ 

тасалгаа орон сууц бариулахаар мөнгө төлөгчөөр хүлээн авч Б тал зохих мөнгөө 

тохирсон хугацаанд А талд төож, дууссан барилгыг хүлээлгэн өгнө.Барилгыг 
__оны__ -р сарын __-нд барьж дуусан ашиглалтанд оруулна. 
2. Орон сууцны барилгыг барьж дуусан ашиглалтанд оруулахад бэлэн  

болсноос хойш ______ хоногийн дотор А тал Б талын өмчлөл дээр дурьдсан 

байрыг холбогдох баримт бичгийн хамт шилжүүлэн өгөх бөгөөд, албан ёсоор 

тийнхүү Б талын өмч болоход зохих дэмжлэг үзүүлнэ. 
3.  Байрны урьдчилсан суурь үнэ ______________________төгрөг болно.  

Байрны эцсийн үнийг түүнийг барьж дууссаны дараа жинхэнэ гаргасан зардал 

дээр инфляцийн итгэлцүүрийг харгалзан нэмж тогтооно. Инфляцийн 

итгэлцүүрийн хэмжээг төрийн зохих эрх бүхий байгууллагын тогтоосон, 

зарласан хэмжээгээр авна. 
4. Б итал барилгад нийлүүлсэн хувь хөрөнгөө доорхи байдлаар нийлүүлнэ. 
- Эхний үеийн __________________төгрөгийг энэ гэрэнд гарын үсэг зурснаас 
хойш _____ хоногийн дотор 

- 2 дахь үеийн ______________төгрөгийг______________хугацаанд  

- 3 удаагийн төлбөр бий болгон түүнд төлөх мөнгөний хэмжээг жич 

тогтоож болно. 

5. Хэрэв талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол Б талын нийлүүлсэн хувь хөрөнгө  

нь барилгын  жинхэнэ өртгөөс илүү гарсан бол А тал Б талын өмчинд тэрхүү 

илүү төлсөн мөнгөний хэмжээтэй тэнцүүлэн нэмэлт талбай өгнө. 

6. Энэхүү гэрээ талууд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд 

___________________________хүртэл үйлчилнэ. 
7. Талуудын хариуцлага 

А.  Б тал дор дурьдсан хариуцлага хүлээнэ 
- Барилгын урьдчилан санхүүжүүлэх болон бусад мөнгө төлөх хугацааг  

      хожимдуулсан бол өрийн дүнгийн____________хувийн хэмжээгээр тийнхүү                   

      хожимдуулсан өдөр бүрт алданги төлнө. 

Б.  А тал дор дурьдсан хариуцлага хүлээнэ 
- - Орон сууцыг Б талын өмчинд хүлээлгэх хугацаа хожимдуулсан бол өрийн 

дүнгийн____________хувийн хэмжээгээр алданги төлнө. 



- Энэ гэрээг хугацаанаас цуцалсан бол А тал жинхэнэ санхүүжүүлсэн үнийн 

дүнгийн ____________хувийн хэмжээгээр торгуул төлөхийн хамт нөгөө 

талд учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. 

Талуудын аль нэг нь гэрээний нөхцөлийг байнга зөрчсөн бол нөгөө тал гэрээг 
хугацаанаас өмнө цуцлах ба түүнээс болж учирсан бүх хохирлыг нэхэмжлэх эрхтэй. 

        8. Бусад нөхцөл 

8.1 Гэрээнд талууд гарын үсэг зурж тамга тэмдэг дарснаар гэрээ хүчин төгөлдөр 

болно. 

8.2 Гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд нэг нэг хувийг авах ба нэмэлт өөрчлөлтийг хийж 

гарын үсэг зурж тамга тэмдэг дарж баталгажуулна. 

8.3 Талууд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ нөгөө талын бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад 

шилжүүлэн өгөхийг хориглоно. 

8.4 Гэрээнд тусгагдаагүй асуудлыг шийдвэрлэхэд хууль тогтоомжийг удирдлага 

болгоно 

8.5  Гэрээ хүчин төгөлдөр болмогц үүнтэй холбогдуулан урьдчилан хийж байсан бүх 
хэлцэл тохиролцоо хүчингүй болно. 

8.6 Энэхүү гэрээтэй холбогдон гарах аливаа маргааныг талууд эв зүйгээр зохицуулах 
боломжгүй гэж үзвэл шүүхэд хандаж асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

-  

 

 

9.Талуудын хууль ёсны хаяг 
                                            

А тал: 

Хаяг__________________________________________________________ 

Утас_________________________факс__________________________ 

Утас тооцоон дансны дугаар __________________________________________ 

                                            

Б тал: 

Хаяг__________________________________________________________ 

Утас_________________________факс__________________________ 

Утас тооцоон дансны дугаар __________________________________________ 

 

       Захиалагч Гүйцэтгэгч 
___________________                                           ______________________ 

           Гарын үсэг тэмдэг                                                                                    Гарын үсэг тэмдэг 

 

 


