ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ
201... оны ... дугаар сар ... өдөр

№

Улаанбаатар хот

Хамтран ажилах гэрээ- \цаашид ”Гэрээ” гэж товчлох\ - г нэг талаас: Монгол Улсын “......................”
ХХК–ийг төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал ........... (цаашид “А” тал гэх), нөгөө талаас: “..............” ХХК
төлөөлөн Гүйцэтгэх захирал ................... (цаашид “Б” тал гэх) нар нь \цаашид хамтад нь “Талууд” гэх \
Монгол Улсын Иргэний хууль, Компаний тухай хууль, Монгол Улсын Гадаадын иргэний эрх зүйн
байдлын тухай хууль, Хөдөмөрийн хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Ажиллах хүч
гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль
тогтоомжийг удирдлага болгон, харилцан ашигтай, хамтран ажиллах зарчимд тулгуурлан байгуулав.
1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. Гэрээний талууд _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
чиглэлээр _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ хэлбэрээр хамтран ажиллана.
1.2. Хамтын үйл ажиллагааны санхүүжилттэй холбоотой хөрөнгийн эх үүсвэрийг талууд дараахь
байдлаар хариуцан гаргана (Хөрөнгийн төрөл хэмжээ, бэлэн болгох хугацаа зэргийг тодорхой заана):
- “А” тал
- “Б” тал
1.3. Хамтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээг талууд дараахь байдлаар
хариуцан зохион байгуулна (хийх ажлын чиглэл, төрөл, хийгдэх хугацааг заана):
- “А” тал
- “Б” тал
1.4. Гэрээний хугацаа ____ жил байна. Гэрээний хугацааг талууд тохиролцон сунгаж болно.
2. ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТ
2.1. Энэхүү гэрээний 1.1.-д заасан чиглэл хэлбэрийн хамтын ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг
дараахь журмаар удирдан явуулна (дараахь хувилбарын аль нэгийг сонгож болно):
- “А” тал нь дангаар төлөөлөх
- “Б” тал нь дангаар төлөөлөх
- “А” болон “Б” талууд хамтран
- “А” болон “Б” талууд өөр этгээдийг томилох замаар
2.2. Хамтын ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлж буй тал хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, хөрөнгө
мөнгөний зарцуулалтыг ___________ бүрийн хугацаанд тогтмол тайлагнах үүрэгтэй.
2.3. Гэрээний аль ч тал гэрээний хэрэгжилт, бусад талуудын гэрээний талаархи үйл ажиллагаанд хяналт
тавих эрхтэй.
2.4. Гэрээний аль нэг тал бусад талын шаардсан үед хамтын ажиллагаатай холбоотой өөрийн хийсэн
ажлын талаар тайлан тавих үүрэгтэй.
3. ЭД ХӨРӨНГӨ
3.1. Хамтын үйл ажиллагаатай холбоотой санаа, зардал, олсон орлого, өр, авлага, бусад зүйлс нь
талуудын дараахь өмчлөлд байна (дараахь хувилбарын аль нэгийг сонгож болно):
- хамтран өмчлөх дундын өмчид
Үргэлжлэл бий ....
Гэрээний төсөл нь төлбөртэй татагдах
тул бүтэн эхээр нь татахыг хүсвэл
77052494, 88079441 дугаарт холбогдоно уу.

