
4-75. Нийслэлд "Биеийн тамир, спортыг 2017-

2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр"-ийг 

хэрэгжүүлнэ.

1.2.1. Нийслэлд "Биеийн тамир, спортыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд

хөтөлбөр"-ийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт хувь
100%

4-76. Нийтийн биеийн тамир, спортын үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэх загвар бүтцийг бий болгож 

хэрэгжүүлнэ.

1.2.2. Биеийн тамир, спортын хамтлагийн тоог нэмэгдүүлж үйл

ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 

Биеийн тамир, 

спортын хамтлаг, 

тоо

700

1.3.
4.4.1. Олон улсын жишигт нийцсэн шинэ 

цэнгэлдэх хүрээлэн барина. 

4-77. Олон улсын жишигт нийцсэн шинэ 

цэнгэлдэх хүрээлэн  барих хөрөнгө оруулалтыг 

татах ажлыг зохион байгуулна.

1.3.1. НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэс, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, УБХК-

тай хамтран олон улсын жишигт нийцсэн шинэ цэнгэлдэх хүрээлэн  барих 

хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

НЗДТГ-ын НБХ, 

БТХ, НХТЕТГ, 

ННБТСХ, УБХК

1.4.1.а/ "Улаанбаатар марафон" олон улсын гүйлтийн тэмцээнийг зохион

байгуулахад холбогдох төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх тухай Нийслэлийн

Засаг даргын захирамж гаргуулж, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж,

бэлтгэл ажлыг эхлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

1.4.1.б/ "Улаанбаатар марафон" гүйлтийн тэмцээний бэлтгэл ажлыг

хангаж зохион байгуулна.
Оролцогчид тоо 30000.0

1.4.2.а/ Нийслэлийн иргэдийн спортын наадмыг 8 төрлөөр 5 үе шаттай

зохион байгуулах төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зааврыг боловсруулан батлуулж

төсөв, санхүүг шийдвэрлүүлэх тушаал шийдвэрүүдийг гаргуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

1.4.2.б/ Нийслэлийн иргэдийн спортын наадмын анхан шат /хэсэг, хороо,

бүс/-ны тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангаж 8 төрлөөр зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

1.5.1. Цанын бааз, мөсөн гулгуурын талбай байгуулахад мэргэжил, арга

зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллагууд, 

ААНБ

1.5.2. Өвлийн улиралд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

гаргаж Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтан,

албан хаагч, иргэдийн "Цасны баяр" өдөрлөгийн бэлтгэл ажлуудыг

хангаж зохион байгуулна.

Оролцогчид тоо 410000.0 НЗДТГ, ДБТСХ

1.5.3. "Дэлхийн цанчдын өдөр" өдөрлөгийг зохион байгуулна.
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% МЦХ

1.5.4. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах өсвөр үеийн Тэшүүрийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Улсын төсөв                      

1618.0
МТХ

1.5.5. "Улаанбаатар өвлийн наадам"-ыг НАЖГ, НСУГ-тай хамтран зохион

байгуулах.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НАЖГ, НСУГ

1.6.6. Үндэсний спортын VI их наадмыг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд

зохион байгуулна.

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

БСШУСЯ, БТСГ

                                 

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

I

БСШУСЯ, НЗДТГ, 

МХХМГХ, МХАХ

Дүүргүүдийн 

Биеийн тамир, 

спортын хороод

I II III IV I II III II

4-79. Нийслэлийн Иргэдийн Спортын VII 

наадмыг 8 төрлөөр хэсэг, хороо, бүс, дүүрэг, 

нийслэл гэсэн 5 үе шаттайгаар зохион 

байгуулна.

ТӨСӨВ                                  

/мян.төг/

 Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал                                                                  

Улсын төсөв 

31796.0              

2018 оны 01 дүгээр сарын 11 Улаанбаатар хот

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал               

Нэг. Эдийн засаг, нийгмийг 2018  онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан үйл ажиллагаа

1.2.

ЗГҮАХ-ийн 3.2.52, 3.2.56 дахь заалт

4.4.2. Нийслэлийн иргэдэд нийтийн биеийн 

тамир, спортын үйлчилгээг хүргэх тогтолцоог 

боловсронгуй болгож, “Нийтийн биеийн тамир, 

спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр” хэрэгжүүлнэ. 

1.4.

4.4.3.  "Улаанбаатар Марафон" олон улсын 

гүйлтийн тэмцээн, Нийслэлийн иргэдийн 

спортын наадмыг олон төрлөөр жил бүр өргөн 

хүрээнд зохион байгуулна. 

IV

2 сар 3 сар

4-78. "Улаанбаатар Марафон-2018" олон улсын 

гүйлтийг зохион байгуулна.

1 сар 

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ

                          

2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХАМТРАН 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 

БАЙГУУЛЛАГА

№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 

2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

I УЛИРАЛ
2018 ОНД 

ХҮРЭХ 

ТҮВШИН, ҮР 

ДҮН /ХУВИАР 

БОЛОН 

ТООГООР/

Шалгуур 

үзүүлэлт

1.5.
4.4.4. Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит 

“Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн наадмыг жил 

бүр зохион байгуулна.

4-80. Өвлийн улиралд зохион байгуулагдах 

биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг 

өргөжүүлж оролцогч байгууллага, иргэдийн тоог 

нэмэгдүүлнэ.

III IV

С.БАТБОЛД     



II II III IV I II III II

ТӨСӨВ                                  

/мян.төг/

IV

2 сар 3 сар1 сар 
ХАМТРАН 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 

БАЙГУУЛЛАГА

№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 

2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

I УЛИРАЛ
2018 ОНД 

ХҮРЭХ 

ТҮВШИН, ҮР 

ДҮН /ХУВИАР 

БОЛОН 

ТООГООР/

Шалгуур 

үзүүлэлт

III IV

4-82. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх

оюутны болон өсвөрийн шигшээ багийн үйл

ажиллагаа явуулах орчин нөхцлийг сайжруулж,

орон тоо, цалин хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

1.7.1. Дүүргүүдийн Засаг дарга нарын дэргэдэх "Өсвөрийн шигшээ

багууд"-ыг мэргэжил, арга зүйгээр хангаж бэлтгэлжилтийг өндөр түвшинд

удирдан явуулах, тэмцээн, уралдаанд амжилт үзүүлэх ажлыг зохион

байгуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

Дүүргүүдийн 

Биеийн тамир, 

спортын хороод, 

Спортын холбоод

4-83. Олон улсын "А" зэрэглэлийн тэмцээн

зохион байгуулах болон оролцоход тамирчдыг

дэмжинэ.

1.7.2. "ULAANBAATAR CUP" боксын олон улсын "А" зэрэглэлийн

тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

НЗДТГ, МОБХ

1.8.1. “Улаанбаатар лиг” ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын

сагсан бөмбөгийн тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж 3 насны

ангилалаар 5 үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Хамрагдагчид 

тоо
85000.0

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал                                         

Улсын төсөв  

17868.0

Дүүргүүдийн 

Биеийн тамир, 

спортын хороод, 

МСБХ

1.8.2. “Улаанбаатар лиг” ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын

волейболын тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж 3 үе шаттайгаар зохион

байгуулна.

Хамрагдагчид 

тоо
30000.0

Улсын төсөв               

7170.0

Дүүргүүдийн 

Биеийн тамир, 

спортын хороод, 

МВХ

1.8.3. "Дуулиан-2020" хөл бөмбөгийн тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж

5 насны ангилалаа 3 үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Хамрагдагчид 

тоо
30000.0

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

НЗДТГ, "Их талын 

дуулиан" ТББ

1.9.1. Спортын холбоодтой 2018 онд гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж,

хяналт тавьж дүгнэнэ.
Спортын холбоод 

1.9.2. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ширээний теннисний

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв  3274.0 МШТХ

1.9.3. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Бадминтоны тэмцээний

бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2830.0 МБХ

1.9.4. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Жүдо бөхийн тэмцээний

бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 3532.0 МЖБХ

1.9.5. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спорт бүжгийн тэмцээний

бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1390.0 МСБХ

1.9.6. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Уран сайхны

гимнастикийн тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 4034.0 МГХ

1.9.7. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Спортын гимнастикийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 5228.0 МГХ

1.9.8. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Уулын дугуйн тэмцээний

бэлтгэл ажлуудыг хангаж  зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1500.0 МДХ

1.9.9. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Аэробикийн тэмцээний

бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 9000.0 МГХ

1.9.10. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Софт теннисний

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2848.0 МСТХ

1.9.11. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Чөлөөт бөхийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2392.0 МЧБХ

1.9.12. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Үндэсний сурын

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1638.9 МҮСХ

1.9.13. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хөнгөн атлетикийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1764.0 МХАХ

Хамрагдагчид 

тоо

300000.0

1.9.

1.8.

1.7.

4-84. Багийн спортоор дамжуулан хүүхэд,

залуучууд, иргэдийн эрүүл мэндийг бэхжүүлэх,

бие бялдрыг хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг

дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа, арга

хэмжээнүүдийн тоог нэмэгдүүлнэ. 

4.4.6. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 

дэргэдэх оюутны болон өсвөрийн шигшээ 

багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, дэмжлэг 

үзүүлнэ. 

4.4.7. Хотын захирагчийн нэрэмжит 

“Улаанбаатар лиг” ерөнхий боловсролын 

сургуулийн сурагчдын гар бөмбөг, сагсан 

бөмбөгийн тэмцээн, нийслэлийн аварга 

шалгаруулах хөлбөмбөгийн “UB cup” нээлттэй 

тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна.

4-85. Нийслэлийн иргэдийн дунд Улаанбаатар 

хотын аварга шалгаруулах 15 тэмцээн, нийтийг 

хамарсан 15 арга хэмжээг зохион байгуулна.

4.4.8. Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудын бие 

бялдрыг чийрэгжүүлэх, авьяас, ур чадварыг 

хөгжүүлэх үйл ажиллагааг багийн спортоор 

дамжуулан хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, 

үндэсний болон өвөл, зуны спортын төрлөөр 

30-аас доошгүй уралдаан тэмцээн жил бүр 

зохион байгуулна.
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Шалгуур 
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III IV

1.9.14. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хонхот бөмбөгийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1710.0 МХБХ

1.9.15. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Байт харвааны

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1529.0 МБХ

1.9.16. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ханан хаданд

авиралтын тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1562.0 МХАХ

1.9.17. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Хөл бөмбөгийн ахмадын

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2120.0 МХБХ

1.9.18. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Шатрын тэмцээний

бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1890.0 МШХ

1.9.19. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Боксын тэмцээний

бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1885.0 МОБХ

1.9.20. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Буудлагын тэмцээний

бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулна. 

Улсын төсөв   

1518.0    
МБХ

1.10.1. Цэцэрлэгийн багш нарын сургалт, семинарын бэлтгэл ажлуудыг

хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2480.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.2 ЕБС-ийн багш нарын сургалт семинарын бэлтгэл ажлуудыг

хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2100.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.3. Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын спорт наадмыг

5 төрөл /сагс, волейбол, дардс, спот явган аялал, ажлын байрны дасгал/-

өөр 3 үе шаттайгаар бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.

Улсын төсөв                          

7000.0
Дүүргийн БТСХ

1.10.4 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн

тэмцээний бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 9971.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын биеийн тамир,

спортын хамтлагийн арга зүйчдийн сургалт семинарын бэлтгэл ажлуудыг

хангаж зохион байгуулна.

Улсын төсөв               

1280.0
Дүүргийн БТСХ

1.10.6. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын Уран хөдөлгөөнт

гимнастикийн тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 8830.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.7. Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит хүн амын бие бялдар

хөгжилт, чийрэгжүүлэлтийн түвшин тогтоох сорил авах ажлыг зохион

байгуулах

Дүүргийн БТСХ

1.10.8. Хийн болон аэробик дасгалын сургагч багш бэлтгэх сургалт

семинарын бэлтгэл ажлуудыг хангаж  зохион байгуулна.
Улсын төсөв 3150.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.9. Марафон гүйлтийн шүүгч зохион байгуулагч бэлтгэх сургалт

семинарын бэлтгэл ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.

Улсын төсөв              

900.0
Дүүргийн БТСХ

1.10.10. Олон улсын хүүхдийн эрхийн өдөрт зориулсан спортын арга

хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.

НЗДТГ, Дүүргийн 

БТСХ

1.10.11. Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны ажилтан албан хаагчдын

зуны спорт явган аялалын тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион

байгуулна.

Улсын төсөв 3270.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.12. Өөрийгөө хэтийдэн давах 12, 24 цагийн гүйлтийн бэлтгэл

ажлуудыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 4840.0 МХХМГХ

1.10.13. Нийслэл, дүүргийн БТСХ-ны ажилтан албан хаагчдын спортын

тэмцээний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.
Улсын төсөв 1000.0 Дүүргийн БТСХ

1.10.14. Нийслэлийн тэргүүний Биеийн тамир, спортын байгууллага,

шилдэг хамтлаг, багш, дасгалжуулагч, тамирчин, арга зүйч нарыг

шалгаруулж шагнана.

Улсын төсөв 

14050.0
Дүүргийн БТСХ

Хамрагдагчид 

тоо

300000.0

1.9.

1.10.

4.4.8. Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудын бие 

бялдрыг чийрэгжүүлэх, авьяас, ур чадварыг 

хөгжүүлэх үйл ажиллагааг багийн спортоор 

дамжуулан хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, 

үндэсний болон өвөл, зуны спортын төрлөөр 

30-аас доошгүй уралдаан тэмцээн жил бүр 

зохион байгуулна.

 Нийслэлийн иргэдийн дунд нийтийг хамарсан 15-

аас дээш арга хэмжээг зохион байгуулна. 

Хамрагдагчид 

тоо
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III IV

1.10.15. Нийслэл, дүүргийн Биеийн тамир, спортын байгууллагуудын

удирдлага, ажилтнуудын дунд төрийн алба, ТАХ-ын холбогдолтой хууль

тогтоомж, эрх зүйн чиглэлийн сургалт семинарын бэлтгэл ажлуудыг

хангаж зохион байгуулна.

Улсын төсөв          

560.0
Дүүргийн БТСХ

1.10.16. Олс таталтын сургагч багш бэлтгэх сургалт семинар 
Улсын төсөв          

290.0
Дүүргийн БТСХ

1.10.17. "Улаанбаатар CUP" хөлбөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулна. 

Зүүн хойд Азийн 

бизнес, аялал 

жуулчлал, соѐл, 

санхүүгийн төв 

болгох зардал 

Их Талын Дуулиан 

ТББ

1.10.18. Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Морин харваан

тэмцээний бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулна.
Улсын төсөв 2120.0 ММХХ

1.11.1.а/ Нийслэлд болон Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Налайх,

Сүхбаатар дүүргүүдийн Спорт цогцолборын барилгын ажлын явцтай

газар дээр нь очиж танилцан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай уулзаж

мэдээллийг авч, хяналт тавьж ажиллах.

Барилгын ажлын 

явц,  хувь
50-100%

1.11.1.б/ Нийслэлд болон Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Налайх

Сүхбаатар дүүргүүдийн Спорт цогцолборын барилгын ажлын явцын

мэдээллийг нэгтгэж дээд шатны удирдлага болон холбогдох

байгууллагуудад хүргүүлж мэдээллээр хангаж ажиллана.

Барилгын ажлын 

явц,  хувь
50-100%

2.1.1. Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооны /2017-2020/

оны үйл ажиллагааны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ

2.1.2. МУ-ын “Биеийн тамир, спортын тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хэрэгжилтийн тайланг

хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% СХХ

2.1.3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.4. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг

Lmonitoring програмд улирал, хагас бүтэн жилээр оруулна. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.5. Нийслэлийн Засаг даргын хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2018

онд хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг

хангаж ажиллах, тайланг улирал,  хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.6. МУ-д биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх бодлого, цогц хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах, хэрэгжилтийг

улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% СХХ

2.1.7. Авлигын эсрэг хууль, нийслэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайланг хагас, бүтэн

жилээр гаргаж тайлагнах, ХАСХОМ гаргах албан хаагчдыг хуулийн

хугацаанд мэдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.8. Зорилтот жилийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг

боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган биелэлтийг хүргүүлж ажиллах. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.9. БСШУССайд НЗД-тай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний

биелэлтийг хангаж ажиллах, мэдээ тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж

тайлагнах 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.10. “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хангаж ажиллах, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн

жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ

2.1.11. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг

зохион байгуулна. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

300000.0

1.11

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.

4.4.9. Нийслэлд болон Сүхбаатар, Баянзүрх, 

Налайх, Баянгол, Чингэлтэй дүүрэгт спортын 6 

цогцолбор барих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, 

өвөл, зуны спортын төрлийн биеийн тамир, 

спорт, чийрэгжүүлэлтийн цогцолбор барьж 

байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллана. 

Нийслэл, дүүргүүдийн спорт цогцолборуудыг 

барих ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Нэг. Монгол Улсын хууль тогтоомж, төр засаг, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас 

баримтлах бодлого, чиглэл, дэвшүүлсэн зорилт, 

шийдвэр, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллана.

Хоёр. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

БСШУСЯ, БТСГ, 

НХОГ, БХТ

2.1

1.10.

4.4.8. Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудын бие 

бялдрыг чийрэгжүүлэх, авьяас, ур чадварыг 

хөгжүүлэх үйл ажиллагааг багийн спортоор 

дамжуулан хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, 

үндэсний болон өвөл, зуны спортын төрлөөр 

30-аас доошгүй уралдаан тэмцээн жил бүр 

зохион байгуулна.

Хамрагдагчид 

тоо

Улсын төсөв                         

6389400.0
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№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
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I УЛИРАЛ
2018 ОНД 

ХҮРЭХ 

ТҮВШИН, ҮР 
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ТООГООР/

Шалгуур 

үзүүлэлт

III IV

2.1.12. ”Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай” Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг

хангаж ажиллах, тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.13. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, шилэн дансны хуулийг

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,

хэрэгжилтийн тайланг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.14. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх,

нийслэлийн хүн амын дунд бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын ажлын

дүнг нэгтгэх тайлагнах, үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ

2.1.15. НЗДТГ-аас байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт

шалгалтын дагуу өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.16. Төрийн архивын цахим мэдээллийн сан болон төрийн архивийн

сан хөмрөгт хадгалагдаж буй тус байгууллагын архивын баримтад

кодификаци хийх.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.17. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн өргөдөл,

гомдлыг бүртгэх хариу өгөх ажлыг сайжруулах мэдээ тайланг улирал,

хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.18. Иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарь батлуулан тайлан мэдээг

улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж тайлагнах. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.19. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг

сайжруулах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, мэдээ тайланг улирал бүр

гарган хүргүүлэх.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.20. ББНШК, Даргын дэргэдэх Удирдлагын зөвлөл, Өмч хамгаалах

байнгын зөвлөл, Ёс зүйн хороон жилийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулан,

хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.21. Байгууллагын веб сайтыг хөтлөх, шинэ мэдээллийг цаг тухай бүрт

нь оруулж олон нийтэд сурталчилах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.22. Биеийн тамир, спортын холбогдолтой статистик, судалгааны дүн

мэдээг нэгтгэн холбогдох байгууллагад цаг хугацаанд нь тайлагнах 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.23. Байгууллагын 2018 онд хөтлөх нэрийн жагсаалтыг гарган

батлуулж, мэргэжилтэн бүрээс 2017 оны холбогдох материалуудыг

архивын нэгж болгон хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.1.24. Нийслэлийн аудитын хяналт шалгалтын дагуу ирүүлсэн

зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.2.1. Налайх дүүрэгт тавигдах хөнгөн атлетикийн тартан замын

гүйцэтгэлийн ажилд хяналт тавьж хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТСХ

2.2.2. Байгууллагын болон БТС-ын үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үйл

ажиллагаатай холбоотой санал асуулга авах ажлыг зохион байгуулах,

хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ санал дүгнэлтийг нэгтгэн үйл ажиллагаандаа 

тусгаж ажиллах.

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% СХХ

2.2.3. Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж байгаа биеийн тамир,

спортын ажил үйлчилгээний талаар хөндлөнгийн байгууллагаар судалгаа

шинжилгээ хийлгэж үнэлэлт дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% СХХ

2.2.4. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа БТС-ын байгууллага, заал

талбай, барилга байгууламжийн тооллого судалгааг нэгтгэн программ

боловруулж  мэдээллийн сан бий болгох

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% СХХ

2.2.5. Биеийн тамир, спортын заал, талбай, хэрэглэл, тоног

төхөөрөмжийн стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага, нормативүүдийг

боловсруулах, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах, оролцох, хяналт тавих.

БСШУСЯ, ЗГТА- 

СХЗГ, ЗГХА-БТСГ, 

ННБТСХ-СХХ

2.3.1. Дүүргийн БТС-ын хороодын үйл ажиллагааг дүгнэх журмыг

шинэчлэн үнэлж дүгнэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

Хоѐр: Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг 

чийрэгжүүлэх, биеийн тамир, спортоор 

хичээллэх тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, иргэдийг 

биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд 

оролцуулах ажлыг өргөжүүлэх. 

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална. 

2.2.

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.

Нэг. Монгол Улсын хууль тогтоомж, төр засаг, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас 

баримтлах бодлого, чиглэл, дэвшүүлсэн зорилт, 

шийдвэр, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллана.

2.1

Гурав. Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн 

үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр салбар хоорондын 

хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг 

сайжруулж байгууллага, иргэдтэй мэргэжлийн 

дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах. 

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.

2.3.
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2.3.2. Дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороодын ажил танилцуулах

болон харилцан туршлага солилцох өдрийг  зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.3.3. Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах талаар хэвлэл

мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран хэрэгжүүлэх

ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.3.4. Байгууллагын цахим хуудсыг боловсронгуй болгож, байгууллага,

иргэдийг байнгын мэдээллээр хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.3.5. Дүүргийн Өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын дунд туршлага

солилцох нөхөрсөг уулзалт нээлттэй тэмцээнийг спортын 4-5 төрлөөр

зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%  СХХ

2.3.6. Байгууллагын мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн өдөр

тутмын хэвийн, аюулгүй ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% ННБТХХ, СХХ

2.3.7. Нийтийн биеийн тамир, спортын онол практикийн бага хурал

зохион байгуулах. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% Улсын төсөв 1990.0 НБТХХ, СХХ

2.3.8. Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 2-3 гарын авлага зөвлөмж

боловсруулан гаргаж нийтийн хүртээл болгох

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% Улсын төсөв 1420.0 НБТХХ

2.4.1. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2017-2020/-ийг хэрэгжүүлэх

ажлын төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг улирал, хагас бүтэн жилээр

гаргах. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ, СХХ

2.4.2. Нийслэл, дүүргийн болон байгууллагын ахмадуудад хүндэтгэл

үзүүлэх, тэднийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд оролцуулах

ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ, СХХ

2.4.3. Төрийн албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний тайлан мэдээг цаг

хугацаанд нь  гаргаж тайлагнах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ, СХХ

2.4.4. Бичиг хэрэг хөтлөлт, архивын ажлыг холбогдох хууль журам,

стандартын дагуу явуулахад нийслэл, дүүргийн БТС-ын байгууллагын

ажилтнуудын оролцоо, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион

байгуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ, СХХ

2.4.5. Байгууллагын ажилтнуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан хагас,

бүтэн жилээр дүгнэж, үр дүнг тооцож ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ, СХХ

2.4.6. Нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын байгууллагын

ажилтнуудад зориулсан судалгаа шинжилгээний арга зүй өгөх сургалт

зохион байгуулах. 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Улсын төсөв              

590.0
НБТХХ

2.5.1. Байгууллагын 2017 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ

2.5.2. ОХУ, БНХАУ, ӨМӨЗО, БНСУ, Япон зэрэг хөрш зэргэлдээ улс,

хотуудын биеийн тамир, спортын хороод, байгууллагуудтай хамтран

ажиллаж, баг тамирчид, төлөөлөгчдөө харилцан солилцож туршлага

судлуулах, уралдаан тэмцээнд оролцуулах 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Улсын төсөв 

10800.0
НБТХХ

2.5.3. ОХУ-ын “КЭС-БАСКЕТ” төрийн бус байгууллагатай гэрээ хэлцэл

байгуулж, хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ

2.5.4. Энхтайвны бамбар залах ажиллагаа 
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100%

Улсын төсөв             

600.0
НБТХХ

2.5.5. Японы Токио хотод болох нийслэл хотуудын спортын солилцооны

наадамд баг тамирчдаа оролцуулах

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь
100% НБТХХ

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт:

Дөрөв.  Биеийн тамир, спортын байгууллагын 

хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах. 

6389400.0 мян.төг

Гурав. Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн 

үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр салбар хоорондын 

хамтын ажиллагаа, мэдээлэл сурталчилгааг 

сайжруулж байгууллага, иргэдтэй мэргэжлийн 

дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллах. 

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.

2.3.

Нийт : 110 ажил

2.4.

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.

2.5.

Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх 

орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг 

хамгаална.
Тав. Биеийн тамир, спортын гадаад харилцаа, 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

 422077.9 мян.төгТусгай зориулалтын шилжүүлэг:

Нийт: 6811477.9 мян.төг



II II III IV I II III II

ТӨСӨВ                                  

/мян.төг/

IV

2 сар 3 сар1 сар 
ХАМТРАН 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ 

БАЙГУУЛЛАГА

№

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-

2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 

2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

I УЛИРАЛ
2018 ОНД 

ХҮРЭХ 

ТҮВШИН, ҮР 

ДҮН /ХУВИАР 

БОЛОН 

ТООГООР/

Шалгуур 

үзүүлэлт

III IV

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүрэг 

Дүрэм, журам, хөтөлбөр боловсруулах

Бүтээн байгуулалтын ажил

ХЯНАСАН: 

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ ДАРГА                       Ж.ГАНБОЛД

БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН 

ТӨСЛҮҮДИЙН УДИРДАГЧ - НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                                     Ш.АНХМАА

Зураг төсөл, судалгааны ажил боловсруулах, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах


