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Нэг. Сургалт зохион байгуулсан байдал 

Нийслэлд Рагбигийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудыг нээв 

МРХ нь Нийслэлийн Боловсролын Газартай нягт хамтран ажиллаж Сүхбаатар 

дүүргийн 58 дугаар сургууль болон Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар сургууль дээр 

төрөлжсөн сургалттай ангийг нээж элсэлтээ авлаа. Өмнөх онд бид 7 дугаар сургууль, 

72 дугаар сургууль дээр тус ангийг нээж байсан билээ.  

Бид 2022 онд Баянгол, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүдэд Рагбигийн 

гүнзгийрүүлсэн сургалттай 3 ангийг нээхээр зориод байна.   

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудад Дэлхийн Рагбигийн Холбооны Рагбид оролцох 

нь хөтөлбөр /Get Into Rugby/-ийг зааж байгаа ба цаашид энэхүү хөтөлбөрөө ЕБС-н 

хичээлийн хөтөлбөрт багтааж, орон даяар рагбигийн спортоор хичээллэх үндэс 

суурь болно гэж үзэж байна. 

 

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн багш нарын сургалт 



 

 

147 дугаар сургуулийн бэлтгэлтэй танилцав 

 

РАГБИГИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ АНГИУД 

    2021 он         

 

БУЯНТ-УХАА ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ   30+ сурагчид 

72 ДУГААР СУРГУУЛЬ    30+ сурагчид 

58 ДУГААР СУРГУУЛЬ    30+ сурагчид 

147 ДУГААР СУРГУУЛЬ    30+ сурагичд 

 

2022 он 

 

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 

 



 

Нэг. Сургалт зохион байгуулсан байдал 

Говь-Алтай аймаг, Тонхил суманд Рагбиг танилцуулав 

Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын 5,6,7-р ангийн 100 гаруй сурагчдад “Mind Tour” 

хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох Рагби спортын талаар сургалт орж, МРХ-ны зүгээс сургуульд нь 

бөмбөг бэлэглэлээ. 

 

Сургалтын хэсгээс 

 

Рагбигийн бөмбөг гардууллаа 

 



 

Нэг. Сургалт зохион байгуулсан байдал 

Рагби спортын дүрмийн цуврал хичээлийн бичлэгийг бүтээв 

Монголын Рагбигийн Холбоо нь Дэлхийн Рагбигийн Холбоо, Азийн Рагбигийн 
Холбооны дэмжлэгтэйгээр "Тоглолтын дүрэм"-ийн сургалтын бичлэгийг бэлтгэн 
хүргэж байна.  
 
Энэхүү сургалтын бичлэгээс Рагбигийн спортын тухай болон дүрмийн ерөнхий 
ойлголтыг авна гэдэгт итгэлтэй байна.  
 
Тус сургалтын бичлэгийг бүтээхэд гүн туслалцаа үзүүлж, дэмжин хамтран 
ажилласан ДРХолбоо, АРХолбоо болон Улаанбаатарын олон улсын дунд сургуулийн 
хамт олонд талархсанаа илэрхийлье.  
 
 

 
 

Дүрмийн хичээлийг www.mrfu.mn хаягаар үзэх боломжтой 

http://www.mrfu.mn/


 

Хоёр. Дотоодын хөгжил 

Гүйцэтгэх удирдлагын баг шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэй боллоо 

 

МРХ-ны шинэ бүтэц 

 

МРХ-ны Ерөнхийлөгч П.Батбаяр 

2021 оны 3 сарын УЗ-ийн хурлаар сонгогдов 



 

Гүйцэтгэх удирдлагын багийн шинэ бүрэлдэхүүн 

 

МРХ-ны Гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал Б.Хосбаяр /Монголын Спортын 

Корпораци/ 

   

МРХ-ны Маркетингийн захирал 

Б.Галбадрах /Хөрөнгө МН үүсгэн 

байгуулагч/ 

МРХ-ны Хөгжлийн менежер, Рагби 

15 шигшээ багийн дасгалжуулагч 

Г.Хосбаяр 

 

 



 

Хоёр. Дотоодын хөгжил 

Токио-2020 олимпийн наадмыг шууд дамжууллаа 

  

SBN TV, VTV, UBS TV шууд дамжуулалтыг  

мэргэжлийн тайлбартайгаар хүргэлээ  

 

 
 

Шууд дамжуулалтын үеэр үзэгч сонирхогчдын дунд асуулт хариултын тэмцээнийг 

зохион байгуулж, цар тахлын үед үзэгч сонирхогчдын тоог нэмлээ. 

Шууд дамжуулалтыг МРХ-ны ЕНБД Л.Загдсүрэн, Менежер Н.Энх-Амгалан, 

Тайлбарлагч Б.Пүрэвбат, тамирчин Б.Мандах, Ү.Уранзангиа нар тайлбарлалаа.  



 

Хоёр. Дотоодын хөгжил 

Ханжоу 2022 Азийн Спорт Наадамд оролцох Рагби 7 шигшээ багийн бэлтгэлийг 

эхлүүллээ 

МРХ-ны Рагби 7 шигшээ багийг 2021 оны 11 дүгээр сараас бүрдүүлэн 

бэлтгэлжилтийг ХААИС дээр болон Биеийн Тамир Спортын Улсын Хорооны Чөлөөт 

бөхийн эмэгтэйчүүдийн зааланд эхлүүлэн, тамирчдаа бэлтгэл сургуулилтаар хангаж 

байна.   

  

Рагби 7 шигшээ багийн бэлтгэл  Дүрмийн анализ, сургалт 

 

   
 

Рагби 7 эрэгтэй шигшээ багийн ерөнхий дасгалжуулагч  

МРХ-ны Дэд Ерөнхийлөгч, Дасгалжуулагч Г.Дашдэндэв  

 

Рагби 7 эмэгтэй шигшээ багийн ерөнхий дасгалжуулагч 

МРХ-ны ЕНБД Л.Загдсүрэн  

Рагби 15 төрлийн шигшээ багийн ерөнхий дасгалжуулагч  

МРХ-ны Хөгжлийн менежер Г.Хосбаяр  

 

 



 

Гурав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа 

Азийн Рагбигийн Холбооны хагас жилийн хуралд цахимаар оролцлоо 

 

2021 оны Азийн Рагбигийн Холбооны жилийн эцсийн хурлыг Ковид-19 цар тахал 

дэлхий нийтэд тархсантай холбогдуулан цахим буюу ZOOM хурлаар хийж ирэх 

жилүүдэд хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулах тухайгаа төлөвлөж хуралдсан юм.  

 

 

Мөн Ковид-19 цар тахлын үед тэмцээн уралдаан, үйл ажиллагааг хэрхэн 

явуулахаас гадна Холбоодын засаглалыг хангах тал дээр анхаарч ажиллахаар 

болсон байна. 



 

Гурав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа 

Японы Шизуока мужийн Рагбигийн Холбоотой хамтран ажиллах санал 

солилцов 

 

Японы Шизуока мужийн Рагбигийн холбоотой тамирчин солилцоо, багш 

дасгалжуулагч солилцоо, хамтарсан бэлтгэл сургуулилт зэрэг олон талт 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх тал дээр санал солилцлоо. 

   

Цар тахлын тархалт хумигдсан тохиолдолд талууд Япон болон Монголд уулзалт 

зохион байгуулж дээрх арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод 

байна.  



 

Гурав. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа 

Дэлхийн Рагбигийн Холбооны Бүрэн эрхт гишүүн боллоо 

 

Монголын Рагбигийн Холбооны ерөнхийлөгч П.Батбаяр: “2003 онд анх үүсгэн 
байгуулагдсан Монголын Рагбигийн Холбоо (МРХ) нь Азийн (АРХ) Рагбигийн 
Холбооны гишүүн бөгөөд Дэлхийн Рагбигийн Холбооны (ДРХ)-ны ажиглагч гишүүн 
байсан билээ.  
 
МРХ-ны хувьд баяртай мөч тохиож түүхэн шинэ хуудсаа нээж байгааг дуулгахад 
таатай байна. Учир нь МРХ-ны өнгөрсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ололт 
амжилтуудаа өндрөөр үнэлүүлж ДРХ-ны бүрэн эрхт гишүүн болж, гишүүнчлэлийн 
статусаа дээшлүүлснийг ДРХ-ны 15 дугаар Ерөнхий Ассамблей дээр ДРХ-ны Удирдах 
Зөвлөлийн дарга Сэр Бил Бомонт хүндэтгэлтэйгээр мэдэгдлээ. 
 
Бүрэн эрхт гишүүн болсноор Монголын рагбигийн шигшээ баг тамирчид олон улсын 
өндөр зэрэглэлийн уралдаан тэмцээнд тогтмол оролцох боломжтой болж, Дэлхийн 
аваргын эрхийн тэмцээнүүдэд оролцож, дэлхийн чансаанд бичигдэж рагбигийн 
спортыг Монголын ард түмэнд өргөн хүрээтэйгээр танилцуулах, рагбигаар 
дамжуулан багийн спортын шинэ төрлийг дэлгэрүүлэх ач холбогдолтой юм. 
 
Энэхүү амжилт нь нийт рагби спортоор хичээллэгч, хамтрагч, оролцогч бүгдийн хүч 
хөдөлмөр дэмжлэгээр бүтсэн гэдгийг онцолмоор байна.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, МҮОХ, 104 тоот 

  Утас: 9999-3639, 8900-7655, 8805-8110 

  Имэйл:  austin.gansukh@mrfu.mn 

zagdsuren@mrfu.mn 

enkh-amgalan@mrfu.mn 

  www.mrfu.mn 

Facebook page/MongolianRugby 

Youtube/MongolianRFU 

Instagram/MongoliaRugbyUnion 
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