
№ Тэмцээн Хариуцагч Үйл явдал Үндэслэл Арга хэмжээ /шийтгэл/ Шийдвэрийн 
дугаар 

1

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

тамирчин Ц.Мөнх-
Эрдэнэ   
/Хангарьд клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон                 
2. тоглолтын нэр хүндийг 
гутаасан                                       
3. шударга тоглолтын зарчмыг 
эвдсэн                                               
4. зодоон хийхийг завдсан, 
бусдыг уриалан турхирсан       
5. ноцтой зөрчил үүсэх сэдлийг 
өдөөсөн                                          
6. олон нийтийг өдөөн хатгасан                                
7. хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл 
ашиглан тоглолтын нэр 
хүндийг гутаасан 

Сахилгын дүрэм 
:             32 
дугаар зүйлийн 
32.1.1, 33 дугаар 
зүйлийн 33.1.1, 
33.1.2, 35 дугаар 
зүйлийн 35.2, 
35.5,           38 
дугаар зүйлийн 
38.1.1, 38.2, 39 
дүгээр зүйлийн 
39.1.1

1.   МХБХ-ноос зохион 
байгуулах тэмцээний 4 
тоглолтод өнжүүлэх;           
2.   1,000,000 /нэг сая/ 
төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах;                             
3.   давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 12 
/арван хоёр/-оос багагүй 
сараар тоглох эрх хасах 
шийтгэл ногдуулахыг 
сануулах

20190823_13

2

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

тамирчин 
Н.Ганхуяг 
/Хангарьд клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон                  
2. тоглолтын албаны хүнрүү 
халдахыг завдсан 

Сахилгын дүрэм: 
32 дугаар 
зүйлийн 32.1.1 
болон 32.1.4  

1.   500,000 /таван зуун 
мянга/ төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах ;              
2.   давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 6 
/зургаа/-аас багагүй 
сараар тоглох эрхийг 
хасах шийтгэл 
ногдуулахыг сануулах   

20190823_14

МХБХ-ны Сахилгын хорооны  хурлын шийдвэрүүд 
2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр



3

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

тамирчин Андрей 
Риченков 
/Хангарьд клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон                    
2. шударга тоглолтын зарчмыг 
эвдсэн   

Сахилгын дүрэм: 
32 дугаар 
зүйлийн 32.1.1 
болон 33 дугаар 
зүйлийн 33.1.2;        
Тэмцээн зохион 
байгуулах 
журам: 10 дугаар 
зүйлийн 10.13

1. 100,000 /нэг зуун мянга/ 
төгрөгийн мөнгөн торгууль 
ногдуулах;                    2. 
давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд 4 /дөрөв/-өөс 
багагүй тоглолт 
өнжүүлэхийг сануулах

20190823_15

4

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

тамирчин 
Д.Энхтөр 
/Хангарьд клуб/

1. шударга тоглолтын зарчмыг 
эвдсэн  

Сахилгын дүрэм:  
33 дугаар 
зүйлийн 33.1.2;                  
Тэмцээн зохион 
байгуулах 
журам: 10 дугаар 
зүйлийн 10.13 

1. 100,000 /нэг зуун 
мянга/ төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах

20190823_16



5

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

дасгалжуулагч 
М.Отгонбаяр 
/Хангарьд клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон                    
2. ноцтой зөрчил үүсэх сэдлийг 
өдөөсөн                                       
3. багийн албаны хүн олон 
нийтийг өдөөн хатгасан 

Сахилгын дүрэм:  
32 дугаар 
зүйлийн 32.1.1,   
38 дугаар 
зүйлийн  38.1.1, 
39 дүгээр 
зүйлийн 39.1.1                 

1.   МХБХ-ноос зохион 
байгуулах тэмцээнд 
дасгалжуулах эрхийг 4 
тоглолтоор өнжүүлэх;           
2.   1,000,000 /нэг сая/ 
төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах;                             
3.   давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 12 
/арван хоёр/-оос багагүй 
сараар дасгалжуулах эрх 
хасах шийтгэл 
ногдуулахыг сануулах

20190823_17

6

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

тамирчин 
Ж.Энхбаяр 
/Хангарьд клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон   

Сахилгын дүрэм:  
32 дугаар 
зүйлийн 32.1.1                 

1.            100,000 /нэг зуун 
мянга/ төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах;                    
2. давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд 4 /дөрөв/-өөс 
багагүй тоглолт 
өнжүүлэхийг сануулах

20190823_18

7

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг,            
тоглолт 
№66 

"Хангарьд" клуб

1. багийн хэд хэдэн этгээд 
тоглолтын албаны хүн, бусад 
хүмүүсийг айлган сүрдүүлсэн, 
доромжилсон                              
2. ноцтой зөрчил үүсэх сэдлийг 
өдөөсөн                                         
3. олон нийтийг өдөн хатгасан 

Сахилгын дүрэм:  
37 дугаар 
зүйлийн 37.2, 38 
дугаар зүйлийн 
38.1.1, 39 дүгээр 
зүйлийн 39.1.1                

1. 5,000,000 /таван сая/ 
төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах

20190823_19



8

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Нэгдүгээр 
лиг

Ц.Дөлгөөнтамир 
/Ховд клуб/ 20190823_20

9
МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг 

О.Мижиддорж 
/Улаанбаатар 
сити клуб/

20190823_21

10
МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг 

С.Дөлгөөн 
/Андууд сити 
клуб/

20190823_22

11
МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг 

Б.Хаш-Эрдэнэ 
/Андууд сити 
клуб/

20190823_23

12
МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг 

Б.Сэр-Од 
/Хангарьд клуб/ 20190823_24

13
МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг 

Ч.Бат-Эрдэнэ 
/Атлетик 220 
клуб/

20190823_25

14

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг, 
тоглолт 
№68 

"Хаан хүнс титэм" 
клуб

1. тоглолтын албаны хүнийг 
хэл амаар доромжилсон                   
2. тоглолтын нэр хүндийг 
гутаасан

Сахилгын дүрэм:   
32 дугаар зүйлийн 
32.1.1, 33 дугаар 
зүйлийн 33.1.1                 

1. Сануулах арга хэмжээ 
авах;                                          
2. Давтан зөрчил 
гаргасан тохиолдолд 
шийтгэл ногдуулахыг 
сануулах

20190823_26

15

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг, 
тоглолт №74 

Оцу Казутака 
/Улаанбаатар 
клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг үг 
хэл, үйлдлээр гутаан 
доромжилсон                          2. 
шударга тоглолтын зарчмыг 
эвдсэн

Сахилгын дүрэм: 
32 дугаар зүйлийн 
32.1.1, 33 дугаар 
зүйлийн 33.1.2,     
Тэмцээн зохион 
байгуулах журам: 
10 дугаар зүйлийн 
10.13

1. 300,000 /гурван зуун 
мянга/ төгрөгийн мөнгөн 
торгууль ногдуулах;               
2. Давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд 4 /дөрөв/-өөс 
багагүй тоглолтод 
өнжүүлэх шийтгэл 
ногдуулахыг сануулах

20190823_27

1. хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг 
ашиглан ноцтой зөрчил үүсэх 
сэдлийг өдөөсөн, тоглолтын нэр 
хүндийг гутаасан 

Сахилгын дүрэм:   
38 дугаар зүйлийн 
38.2, 50 дугаар 
зүйлийн 50.4.1 
Тэмцээн зохион 
байгуулах журам: 
12 дугаар зүйлийн 
12.3                

1. 100,000 /нэг зуун мянга/ 
төгрөгийн мөнгөн торгууль 
ногдуулах;                               
2. давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд тоглолт 
өнжүүлэх, эрх хасах 
шийтгэл ногдуулахыг 
сануулах



16

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг, 
тоглолт 
№74 

Э.Эрдэнэболд 
/Улаанбаатар 

клуб/

1. шударга тоглолтын зарчмыг 
эвдсэн                                            
2. тоглолтын нэр хүндийг 
гутаасан

Сахилгын дүрэм:    
33 дугаар зүйлийн 
33.1.1, 33.1.2                 

1. 100,000 /нэг зуун мянга/ 
төгрөгийн мөнгөн торгууль 
ногдуулах;                               
2. Давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд 4 /дөрөв/-өөс 
багагүй тоглолтод 
өнжүүлэх шийтгэл 
ногдуулахыг сануулах

20190823_28

17

МХБХ-ны 
"Мазала" 
Дээд лиг, 
тоглолт 
№74 

А.Сайханчулуун 
/Улаанбаатар 

клуб/

1. тоглолтын албаны хүнийг үг 
хэл, үйлдлээр гутаан 
доромжилсон                                

Сахилгын дүрэм:    
32 дугаар зүйлийн 
32.1.1                 

1. 100,000 /нэг зуун мянга/ 
төгрөгийн мөнгөн торгууль 
ногдуулах;                               
2. Давтан зөрчил гаргасан 
тохиолдолд 4 /дөрөв/-өөс 
багагүй тоглолтод 
өнжүүлэх шийтгэл 
ногдуулахыг сануулах

20190823_29


