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Гишүүн элсүүлэх журам 

Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг 

аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын 

бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх , урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага.   

Гишүүнээр элсэхдээ:  

o Гишүүнээр элсэх байгууллагын анкет бөглөнө . 

o МБНХ-ны дүрэмд заагдсан элсэлтийн хураамж 20000 төгрөг , тухайн жилийн 

татвар 240000 төгрөг, нийт 260000 төгрөгийг Худалдаа Хөгжлийн Банк 

453035914  дансанд буюу бэлнээр төлөх  

o Гишүүнчлэлийг татвар өгсөн өдрөөс тооцно . МБХ-ны дүрэмд заагдсан 

гишүүдийн хүлээсэн үүргийн дагуу цаашид жил бүр 240000 төгрөгийн татвар 

төлнө 

o МБНХ нь салбарын ууган холбоо тул Холбооны гишүүний хувьд үйл 

ажиллагаанд өөрийн идэвх оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана. 

o Төр засагт уламжлах аливаа санал хүсэлт 

Барилгын салбарын бизнес эрхлэгч та МБНХ –ны гишүүн болсноор : 

o МБНХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 

мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх , шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх  

o Хөдөлмөрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон 

ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах  

o Гадаад харилцааны албаар дамжуулан олон улсад зохиогдох шинэ техник 

технологийн үзэсгэлэнг үзэж бизнесээ өргөжүүлэх  

o Барилгын байнгын АРБИТР-аар хууль эрх зүйн үйл ажиллагаандаа зөвлөгөө 

дэмжлэг авах, захиалагч гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулах, гэрээний маргааныг 

шийдвэрлүүлэх 

o Өөрийн компанийг чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх  

o Барилгын жижиг дунд үйлдвэр байгуулах, төсөл боловсруулах, техник  

технологи нэвтрүүлэх  

o Өндөр ур чадвартай хүний нөөцөө бүрдүүлэх менежментийн ур чадвараа 

дээшлүүлэх 

o Салбарын болон холбооны, төр засгийн байгууллагуудын шагналд 

байгууллагаа болон ажилтнуудаа тодорхойлоход туслалцаа дэмжлэг авах  

o Байгууллагынхаа ойн баяр ,ёслол тэмдэглэхэд хамтран ажиллах 
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Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоонд гишүүнээр элсэх байгууллагын 

анкет 

1. Байгууллагын нэр, аж ахуйн нэгжийн хэлбэр 

............................................................................................................................. ......

................................................................................................................................... 

2. Байгуулагдсан он, сар , өдөр................................................................................. 

3. Оршин байгаа хаяг:   

............................................................................................................................. ......

................................................................................................................................... 

4. Захирлын овог нэр: ................................................................................................. 

5. Нарийн бичгийн утас, факс: 

……………………………………………………………………...........…………..……... 

6. Бусад харилцах утас :  ........……………………………........………………………… 

7. Имэйл: …………………………………………………………………………………..... 

8. Өмчийн хэлбэр: / Дугуйлах / 

a. Төрийн  

b. Хувийн  

c. Хамтарсан ......................./ямар улстай /………………… 

9. Нийт ажиллагсадын тоо ............ 

10. Үйл ажиллагааны чиглэл ....................................................................................... 

11. Улсын бүртгэлийн дугаар  .......................................... 

12. Регистрийн дугаар ...................................................... 

13. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар ............................................... 

Анкет бөгөлсөн хүний нэр:.............................. 

/Тамга/   Гарын үсэг: ........................................... 

 

20.... оны ...... сарын ..... өдөр 
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