
Хамрах хүрээ:  

 ▪ Ангилал 1: ЕБС-ийн бүрэн дунд сургуулийн "БИЗНЕС СУДЛАЛ" 
хичээлийг удирдан явуулдаг багш нар 

 ▪ Ангилал 2: ЕБС-ийн 10-р ангийн "БИЗНЕС СУДЛАЛ" хичээлийг сонгон 
судлаж байгаа сурагчид 

Хугацаа:  2017 оны 3 дугаар сарын 13-31-ний өдрийн хооронд

Эссенд тавигдах ерөнхий шаардлага: 
 ▪ Бизнес судлал хичээлийг заадаг багш нар байх;
 ▪ Бизнес судлал хичээлийг судалдаг сурагч нар байх;
 ▪ Уралдааны нэр агуулгад нийцсэн байх;
 ▪ Бүтээл оролцогчийн өөрийн өмч байх;
 ▪ Ирүүлсэн бүтээлийг хамтрагч байгууллагын хэвлэл мэдээллийн сувгууд, 

сэтгүүл болон бусад эх сурвалжид ашиглах эрхтэй байна.
 ▪ 800-1000 үгэнд багтаан Монгол хэлээр бичих;
 ▪ Үг үсгийн болон утга найруулгын алдаагүй байх; 
 ▪ Бусдын эссег хуулбарлаагүй байх; 

Бичвэрт тавигдах бичгийн стандарт:
 ▪ Үсгийн фонт: Times New Roman; 
 ▪ Үсгийн хэмжээ: 12; 
 ▪ Мөр хоорондын зай: 1,5; 
 ▪ Хүрээний хэмжээ: дээд захаас 20 мм, доод захаас 20 мм, зүүн захаас 

30 мм, баруун захаас 15 мм. 
 ▪ Нүүр хуудсанд өөрийн нэр, ажил, мэргэжил, холбоо барих 2 утас, и-мэйл 

хаягийг бичих.

“СУРАЛЦ – ХУРИМТЛУУЛ - ӨСГӨ” 

 

 
“СУРАЛЦ – ХУРИМТЛУУЛ - ӨСГӨ” САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЧӨЛӨӨТ БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН  

 
“Дэлхийн Мөнгөний Долоо Хоног 2017” олон улсын хөдөлгөөний хүрээнд Монголын Банкны Холбоо, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Монголбанк, БСШУСЯ, Монголын Банкны Холбооны гишүүн 
байгууллагууд, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци болон “Эрдэм мэдлэг түгээх төв ТББ” хамтран хүүхэд, 
залуучуудын санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Суралц -  Хуримтлуул - Өсгө” сэдэвт чөлөөт 
бүтээлийн уралдааныг зарлаж байна. 
 
Бүтээлийн төрөл: гар зураг, шог зураг, инфографик, комик зураг, гэрэл зураг, хар зураг гэх мэт бүхий л 
төрлийн чөлөөт бүтээл 
 
Хамрах хүрээ:  

• Ангилал 1: ЕБС-ийн бага ангийн сурагчид /1-5 дугаар анги/ 
• Ангилал 2: ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчид /6-9 дүгээр анги/ 

Хугацаа: 2017 оны 3 дугаар сарын 13-31-ний өдрийн хооронд 
 
Бүтээл хүлээн авах хугацаа, хаяг ба шалгаруулалт:  
Бүтээлийг 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл info@mba.mn хаягаар эсвэл Монголын 
Банкны Холбооны байр /Энхтайвны гүүрний баруун хойно Виста оффисын 2 давхарт/-нд хүлээн авна. 2017 
оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор ирсэн бүх бүтээлүүдийг МБХ-ны фэйсбүүк хуудсанд байршуулж 
олны хүртээл болгоно. Шилдэг бүтээлүүдийг зохион байгуулагчдын шүүгчдийн баг шалгаруулж шагналыг 
2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр гардуулна.  
 
Бүтээлд тавигдах шаардлага:  

- Уралдааны нэр агуулгад нийцсэн байх; 
- Бүтээлийн утга санааг нэг зурганд багтаасан байх; 
- Бүтээл оролцогчийн өөрийн өмч байх; 
- Бүтээлийг илгээхдээ оролцогчийн овог нэр, сургуулийн нэр, анги, нас, холбоо барих утас зэрэг 

мэдээллийг оруулсан байх; 
- Монголын Банкны Холбоонд ирүүлсэн бүтээлийг Холбооны хэвлэл мэдээллийн сувгууд, сэтгүүл 

болон бусад эх сурвалжид ашиглах эрхтэй байна. 
 
Шагналын сан:  

• Ангилал 1: ЕБС-ийн бага ангийн сурагчид /1-5 дугаар анги/ 
 1 дүгээр байр: 300,000 төгрөг 
 2 дугаар байр: 200,000 төгрөг (2 оролцогч) 
 3 дугаар байр: 100,000 төгрөг (2 оролцогч) 

• Ангилал 2: ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчид /6-9 дүгээр анги/ 
 1 дүгээр байр: 300,000 төгрөг 
 2 дугаар байр: 200,000 төгрөг (2 оролцогч) 
 3 дугаар байр: 100,000 төгрөг (2 оролцогч) 

• Нийт оролцогчид: Уралдаанд бүтээлээ ирүүлсэн нийт сурагчдыг МБХ, “Эрдэм мэдлэг түгээх төв ТББ”-
аас хамтран зохион байгуулах санхүүгийн боловсрол олгох “Бизнес судлалын хичээлийн 
танилцуулга” сургалтад үнэ төлбөргүй оролцуулж, гарын бэлгээр урамшуулна. 

 
Уралдаантай холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал МБХ-ны www.mba.mn вэб хуудас болон 11-323581 
утсаар холбогдож авна уу. 

 
Монголын Банкны Холбоо 

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЭССЕ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН

ХАДГАЛАМЖИЙН 
ДААТГАЛЫН 
КОРПОРАЦИ

“ЭРДЭМ МЭДЛЭГ 
ТҮГЭЭХ ТӨВ” ТББ

ШАЛГАРУУЛАЛТ 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР

Эссег 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 18:00 цаг хүртэл  
edcentre.ngo@gmail.com хаягаар хүлээн авна. 

www.sankhuugiinbolovsrol.mn

ЖИЧ: ЖИЛ БҮР ЯВАГДАНА

ШАГНАЛ

 Ангилал 1:  
* I байр: 500 000 төгрөг
* II байр: 300 000 төгрөг
* III байр: 200 000 төгрөг

Ангилал 2: 
* I байр: 300 000 төгрөг
*	 II байр: 200 000 төгрөг
*	 III байр: 100 000 төгрөг

Зохион байгуулагчид:


