
 

 

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАА 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМ 

“BUSINESS LEAGUE - 2020” САГСАН БӨМБӨГИЙН ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМЫН ТӨЛӨӨХ 

ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ 

 

2020 оны 10 сарын 19 өдөр                                                                    Улаанбаатар хот 
 

 

Нэг. Тэмцээний зорилго 

1.1. Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим үүсэн байгуулагдсаны түүхт 

60 жилийн ойн баярын хүрээнд Гишүүн байгууллага болон бизнес эрхлэгч 

байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын дунд Сагсан бөмбөгийн “BUSINESS 

LEAGUE - 2020” шилжин явах цомын төлөөх тэмцээнийг 6 дахь жилдээ зохион 

байгуулж, Бизнесийн салбарт ажиллаж байгаа нөхдийнхөө чөлөөт цагийг зөв 

боловсон өнгөрөөх, эрүүл оршихуйг төлөвшүүлэх, спортын талбарт шударгаар 

өрсөлдөх, харилцан ойлголцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.  
 

Хоёр. Тэмцээнд оролцох баг, тамирчид, тэдний үүрэг  

2.1.1. Тэмцээнд оролцож буй байгууллагууд эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр 12 хүртэлх тамирчны 

мэдүүлгийг өгч болно. 

2.1.2. Тэмцээний хураамж 800,000 /найман зуун мянга/ төгрөгийг тэмцээн эхлэхээс өмнө 

МҮХАҮТ-ын дансанд байршуулсан байх. 

2.1.3. Зөвхөн үндсэн ажилтнуудаас бүрдсэн баг, тамирчдыг оролцуулна. Тэмцээнд 

оролцож буй тамирчид нь тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 6 сараас доошгүй 

хугацаанд ажилласан байх. 

2.1.4. Тэмцээнд оролцох тамирчдыг Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон ТҮЦ машины 

тодорхойлолтыг үндэслэн мандат олгоно. 

2.1.5. Тэмцээнд оролцох багт Дээд лиг, 21 аймгийн Үндэсний лигийн тэргүүн хэсгийн 

хасагдах шатанд үлдсэн 6 багт энэ жил тоглож буй хоёроос илүүгүй тамирчин 

оролцох боломжтой ба талбай дээр зөвхөн нэг тамирчин байна. 

2.1.6. Архаг хууч өвчтэй буюу эрүүл мэндийн шалтгаантай хүнийг оролцуулахгүй болно. 

2.1.7. Тэмцээнд оролцох баг, тамирчид хувийн дугаар бүхий тоглолтын жигд хувцастай 

байна. 

2.1.8. Тамирчид нь бие биендээ хүндэтгэлтэй хандаж, шүүгчийн тавьсан шаардлагыг 

биелүүлэх үүрэгтэй.  

2.1.9. Багууд эсрэг багийн тамирчдын мэдүүлэг, мэдээлэлтэй танилцах бүрэн боломжтой 

ба зөвхөн тоглолт эхлэхээс өмнө няглан шалгаж болно.  

2.1.10. Нээлт, хаалтын үйл ажиллагаанд баг тамирчид болон тухайн байгууллагын удирдах 

албан тушаалтнууд, хөгжөөн дэмжигчдийг бүрэн оролцуулахыг багийн ахлагч, 

багийн дасгалжуулагч нар зохион байгуулна. /Байгууллагынхаа туг, тоглолтын 

хувцастай бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ жагсах/ 

 



 
 

 

Гурав. Тэмцээнд оролцох баг, тамирчид, тэдний хариуцлага 

 

3.1.1. Төлбөр төлөөгүй багийг тэмцээнд оролцуулахгүй. 

3.1.2. Тэмцээнд оролцоно гэдгээ мэдэгдээд техникийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон, 

тоглолтын сугалаа болон хуваарьт орсон тохиолдолд тэмцээний хураамжийг буцаан 

олгох боломжгүй.  

3.1.3. Төлбөр төлөөгүйгээр техникийн хуралд оролцож сугалаа болон хуваарьт орсон 

тохиолдолд тухайн байгууллагаас тэмцээний хураамжийг нэхэмжлэнэ. 

3.1.4. Тухайн байгууллага, бизнес эрхлэгчид нь хуурамч бичиг баримт бүрдүүлж гаднаас 

хүн багтаа элсүүлсэн бол багийг тэмцээнээс шууд хасна. 

3.1.5. Мэдүүлэгт өгсөн нэрсийн дагуу тамирчдыг оролцуулах ба мэдүүлэгт ороогүй хүнийг 

тоглуулсан бол тухайн тоглолтыг зогсоож хожлыг эсрэг багт нь өгнө. 

31.1. Спортын бус алдаагаар 2 удаа торгуулсан тамирчин тухайн тоглолтоос 

чөлөөлөгдөх ба дараагийн нэг тоглолтыг өнжинө. 

31.2. Тоглолтын хуваарийн дагуу талбай дээр тоглох хоёр багийн аль нэг нь гарч ирээгүй 

тохиолдолд 5 минут хүлээнэ. Эсрэг баг ирээгүй тохиолдолд 20:0 харьцаатай талбай 

дээрх багт хожлыг өгнө. 

31.3. Тэмцээнийг үймүүлсэн баг тамирчдыг багаар хасна. 

 

Дөрөв.Тоглолтын дэг, хуваарь 

4.1.1. Тоглолтын дэг, журам, хуваарь, дарааллыг техникийн зөвлөгөөнөөр тогтооно.  

4.1.2. Тэмцээнтэй холбогдон гарч болох маргаантай асуудлыг багийн дасгалжуулагч болон 

ахлагчаар дамжуулан зохион байгуулагчид хандан шийдвэрлүүлнэ. 

4.1.3. Бүсээс шалгарах багуудын оноо тэнцсэн тохиолдолд тухайн хоёр багийн тоглолтын 

онооны харьцааг харгалзан шалгаруулна. 

4.1.4. Багуудын тоглолт талдаа 6 минутаар 4 үе тоглоно. Тоглолтын оноо тэнцсэн 

тохиолдолд нэмэлт 3 минут сунгана. 

4.1.5. Үе тус бүрт минутын амралт нэг байх ба нэг, хоёрдугаар үеийн минутын амралтыг 

зөвхөн 1, 2 үе дээр шилжүүлэн авч болно. Гурав, дөрөвдүгээр үеийн минутын 

амралтыг зөвхөн 3, 4 үед шилжүүлэн авч болно. 

4.1.6. Тоглолтын хуваарь, дэг журам, шүүлттэй холбоотой бүх асуудлыг Монголын сагсан 

бөмбөгийн мэрэгжлийн шүүгчдын холбоо шийдвэрлэнэ. 

4.1.7. Тэмцээнд оролцогчид тоглолтын хуваарийн дагуу замын хөдөлгөөний түгжрэлийг 

анхаарч цагаа баримтлах. 
 

Тав. Тэмцээн зохион байгуулах газар, хугацаа 

5.1.1. Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 07 - 12 дугаар сарын 6-ийг 

дуустал бямба, ням гарагуудад 09.00 цагт .............................................-т зохион 

байгуулагдана. 

5.1.2. “BUSINESS LEAGUE” шилжин явах цомын төлөөх тэмцээний нээлтийн ажиллагаа 

2020 оны 11 дүгээр сарын 07-ны бямба гарагийн 14:00 цагт 

................................................. -т болно.  
 

Зургаа. Тэмцээний шагналын сан 

6.1.1. Тэмцээний шагналын сан нь тэмцээнд оролцогч байгууллагуудаас төлөх мөнгөн 

хуримтлал болон ивээн тэтгэгч байгууллагуудын дэмжлэгээс бүрдэнэ.  

6.1.2. Тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн багт шилжин явах цом, медаль, өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал, хоёр, гуравдугаар байр эзэлсэн баг, тамирчдад медаль, өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал олгоно. 



 
6.1.3. Багуудаас цугларсан хуримтлалын мөнгийг 100% тус тэмцээний зохион байгуулалт, 

шагнал урамшуулал, зар сурталчилгаанд бүрэн зарцуулагдах болно. 

 

Долоо. ДЭМБ, ОБГ, ЭМЯ-наас гаргасан Корона вирусээс  урьдчилан 

сэргийлэх зөвлөмжийн дагуу авах арга хэмжээ 

7.1.1.  Тэмцээн зохион байгуулах зааланд орохоос өмнө халуунаа заавал хэмжүүлнэ.  

7.1.2.  Баг тамирчид нь онцгой байдрын үед авч хэрэгжүүлэх ариун цэврийн заавар 

зөвлөмж болон хувийн ариун цэврийг чанд сахих.   

7.1.3  Тэмцээнд оролцогч байгууллага нь 2.1.6-т заасны дагуу зохион байгуулагч нарт 

мэдэгдэлгүй тэмцээнд оруулсан бол ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудал гарвал 

зохион байгуулагч тал хариуцахгүй болно. 

 

Найм. Бусад 

8.1.1. Тэмцээний техникийн зөвлөгөөнийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 13:00 

цагт МҮХАҮТанхим дээр зохион байгуулна. Тус зөвлөгөөнд тухайн багийг бүрэн 

төлөөлж чадахуйц шийдвэр гаргах түвшний багийн ахлагч, багийн дасгалжуулагч 

заавал оролцоно. 

8.1.2. Тэмцээнд оролцох байгууллагын төлөөлөл техникийн зөвлөгөөнөөс өмнө бооцооны 

мөнгө болох  800,000 /найман зуун мянга/ төгрөгийг төлсөн байх ба зөвлөгөөнд 

ирэхдээ мөнгө төлсөн баримт болон тэмцээнд оролцох баг, тамирчдын мэдүүлгийг 

авч ирнэ.  

8.1.3. Тэмцээнд оролцох тамирчдын мэдүүлгийг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 11 

дүгээр сарын 04-ний өдрийн 11 цаг хүртэл.  Мэдүүлгийг info@mongolchamber.mn 

хаягаар хүлээн авна. 

8.1.4. Техникийн зөвлөгөөнд тэмцээнд оролцох баг, тамирчдын мэдүүлгийг тогтсон 

журмын дагуу үнэн зөв гаргаж ирсэн /тамирчин нь уг байгууллагын үндсэн ажилтан, 

гишүүн болохыг баталсан тушаалын хуулбар, ажлын газрын үнэмлэх, нийгмийн 

даатгалын дэвтэр, ТҮЦ машины лавлагаа (сүүлийн 6 сарыг баталгаажуулсан байх)/ 

болон оролцооны хураамжаа тушаасан багийн төлөөллийг оролцуулна. 
 

 

Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагч 

 

Ажлын хэсэг: 

 

• Ц.Магнайбаатар /99017740/, 

• О.Аюуш /99102046/, 

• Б.Түвшинтөр /99078303/, 

• М.Очирбат /89115351/ 

 

Төлбөр тушаах данс:  ХААН Банк - 5112170005 /төгрөг/ 

Хүлээн авагч:   МҮХАҮТ 

Гүйлгээний утга:   Нэхэмжлэхийн дугаар 

 

Жич: Тэмцээнд оролцоно гэдгээ мэдэгдээд техникийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон, 

тоглолтын сугалаа болон хуваарьт орсон тохиолдолд тэмцээний хураамжийг буцаан олгох 

боломжгүй. Эсвэл төлөөгүйгээр техникийн хуралд оролцож сугалаа болон хуваарьт орсон 

тохиолдолд тухайн байгууллагаас тэмцээний хураамж болох 800.000₮ нэхэмжлэнэ гэдгийг 

анхаарна уу. 

 


