
201.. оны ... сарын ... өдөр 

 

Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа  

  Элчин сайдын яаманд 

   

 

Өргөдөл гаргагчийн овог нэр, гарын үсэг: 

                                       

Утас:                                    

 

 

Өргөдөл 

 

Соёлын сурталчилгааны материалыг түр зээлэх тухай 

 

Манай байгууллага доор дурдсаны дагуу                         -г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

зохион байгуулахтай холбогдуулан Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин 

сайдын яамны соёлын сурталчилгааны эд зүйлсийг түр зээлэхийг хүсэн өргөдөл 

гаргаж байна. 

 

1. Өргөдөл гаргач байгууллагын нэр: 

 

 

2. Арга хэмжээний нэр: 

 

 

3. Зорилго: 

 

 

4. Хэрэглэх хугацаа: 

 

 

5. Хэрэглэх зүйлийн нэр, тоо ширхэг: 

 

 

 

 

Соёлын сурталчилгааны материалыг хэрэглэхдээ зааврыг мөрдөж, алга болгож 

үрэгдүүлэх, бохирдуулахгүй байхад анхаарч, хэрэв буцаах үед эдгээр шалтгаанаас болж 

төлбөр нэхэмжлэгдвэл түүнийг хариуцах үүрэг хүлээнэ.  



201.. îíû ... ñàðûí ... ºäºð 

 

Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа  

  Элчин сайдын яаманд 

 

Áàéãóóëëàãûí íýð: 

                                       

Õàÿã, óòàñ 

                                       

Õàðèóöàã÷èéí íýð, ãàðûí ¿ñýã: 

                                    

      

 

Çýýëýýð õýðýãëýõ ýä ç¿éëèéã 

õ¿ëýýí àâñàí áè÷èã 

 

 

                 íü ßïîí Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин 

ñàéäûí ÿàìíû ýçýìøëèéí ýä ç¿éëèéã äîð äóðäàõ íºõöºëèéí äàãóó çýýëýýð 

õýðýãëýõýýð õ¿ëýýí àâëàà. 

Çýýëýýð õýðýãëýõýýð õ¿ëýýí àâñàí äîð çààñàí õóãàöààíû äîòîð áóöààíà. Ìºí 

хэрэглэх үедээ хаâсралтад заасан танай байгууллагын “Зээлээр хэрэглэх 

нөхцөл”-èéã ìºðäëºã áîëãîíî. 

 

1. Хýðýãëýõ ç¿éëèéí íýð, òîî øèðõýã 

 

 

2. Хýðýãëýõ õóãàöàà 

 

 

3. Áóöààæ ºãºõ õóãàöàà 

 

 

 

 



Õàâñðàëò 

 

ßïîíû ýë÷èí ñàéäûí ÿàìíû ýä ç¿éëèéã  

çýýëýýð õýðýãëýõ íºõöºë 

 

1. Çýýëýýð õýðýãëýõ ýä ç¿éëèéã õ¿ëýýí àâàõ, õàäãàëàõ, çàñâàðëàõ áîëîí 

ýðã¿¿ëýí ºãºõºä ãàðàõ çàðäëûã çýýëýí àâ÷ áàéãàà òàë õàðèóöàí ãàðãàíà. 

2. Çýýëýýð àâñàí ýä ç¿éëèéã àðèã ãàìòàé õýðýãëýõýä àíõààð÷, ¿ð á¿òýýëòýé 

хэрэглэхийн тулд хичээл зүтгэл гаргана. 

3. Зээлээр аâсан эд зүйлийг дамжуулан зээлдүүлж болохгүй. 

4. Çýýëýýð àâñàí ýä ç¿éëèéã õýðýãëýõ çîðèëãîîñ ººð çîðèëãîîð àøèãëàõã¿é. 

5. Зээлээр хэрэглэсэн зүйлийг буцааж өгөхдөө цэâэрлэгээ хийсэн байна. 

6. Зээлээр аâсан эд зүйлийн хэрэглэх газар заагдсан бол эзэмшигч тусгайлан 

çºâøººðñíººñ ººð òîõèîëäîëä çààñàí ãàçðààñ ººð ãàçàð õýðýãëýõã¿é. 

7. Õýðýâ ýçýìøèã÷ çààâàð ºãñºí áîë õýðýãëýñýí áîäèò ¿ð ä¿íãèéí òóõàé 

òýìäýãëýë ýñâýë òàéëàí ãàðãàæ ºãíº. 

8. Çýýëýýð àâñàí õóãàöàà á¿ðýí äóóñàõààñ ºìíºõ ºäºð çààñàí ãàçàðò áóöààæ 

өгнө. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд дахин зээлээр олгохгүй. 

9. Çýýëýýð àâñàí ýä ç¿éëèéí õýðýãëýõ íºõöºëèéã çºð÷ñºí, ýñâýë ýçýìøèã÷ 

òóñãàéëàí øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí òîõèîëäîëä ýçýìøèã÷èéí çààâðûí äàãóó 

çýýëýýð àâñàí ç¿éëèéã íýí äàðóé áóöààæ îëãîíî. 

10. 9-ð ç¿éëä çààñíû äàãóó ýçýìøèã÷ òóñãàéëàí õýðýãöýýòýé ãýæ ¿çýí,  

õóãàöààíààñ ºìíº ýðã¿¿ëæ àâàõûã õ¿ñâýë ÿìàð íýã ýñýðã¿¿öýë ¿ç¿¿ëýõã¿é. 

 


