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БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЦОГЦ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
2018 оны 01 дүгээр сарын 05                                                                                                                                            Улаанбаатар хот 

Хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагааны чиглэл 

Зохион байгуулах ажил Хугацаа 
Хамтран  

зохион байгуулах 
байгууллага 

Хүрэх үр дүн 
Хөтөлбөрт хамрагдсан 
байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, хамт олны тоо 

1. Биеийн тамирыг хүн 
амын өдөр тутмын 
хэрэглээ болгох, 

дундаж наслалтыг 
нэмэгдүүлэх 

“Улаанбаатар марафон - 2018” олон 
улсын гүйлт зохион байгуулах 

V/19 

БТСХороод, Спортын 
холбоод 

Оролцогчдын 
тоог 30 мянгад 

хүргэнэ 
- НИТХ, НЗДТГ, 
 
- НЗАА, харъяа газрууд, 
Агентлагууд, 
 
- Дүүргүүдийн ЗДТГ, 
түүний харъяа 
байгууллагууд, 
- ННБТСХ, БТСХ 
- Иргэд 

Нийслэлд өвлийн  улиралд зохион 
байгуулах  биеийн тамир, спортын 
нэгдсэн төлөвлөгөө, хуваарь гарган 
“Цасны баяр”, “Мөнгөн өвөл” үйл 
ажиллагааг  зохион байгуулах 

II/04 
Хамрагдах хүний 

тоо 
410 000 

“Дөрвөн хайрхан эко явган аялал” зохион 
байгуулах 

Жилдээ  

БТСХороод 

 

“Дугуйн өдөр” арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

IX-Х сард 
Хамрагдах хүний 

тоог 3000 
хүргэнэ 

Нийслэлийн иргэдийн дунд иргэдийн 
спортын наадмыг зохион байгуулах 

III-XI сард 

БТСХороод, Спортын 
холбоод 

Оролцогч 
иргэдийн тоог  80 
мянгад  хүргэнэ 

Хөтөлбөрт хамрагдсан 
оролцогчдын тоо 

Нийтийн “Гимнастрада” уралдаант 
үзлэгийг зохион байгуулах 

V/03 
Оролцогчдын 

тоог 400-д хүргэх 

“Улаанбаатар спорт 2018” нийтийг 
хамарсан арга хэмжээ 

Х/10  

Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн тамир, 
спортын байгууллагын “Ажлаа 
танилцуулах өдөр” болон “Туршлага 
солилцох өдөр”-ийг зохион байгуулах 

Жилдээ     БТСХороод  

“Өртөөт марафон” арга хэмжээ  

VIII сард 
НЗДТГ, Спортын 

холбоод 

 
Хөтөлбөрт хамрагдсан 

оролцогчдын тоо 
“Даншиг наадам-Хүрээ цам-2017” 
наадмын үндэсний бөхийн барилдаан 

 

Тамирчдын баярын арга хэмжээ зохион 
байгуулах 

VII сард 
БТСХороод, 

Спортын холбоод 
 

ДЗД-ын дэргэдэх ӨШБ-
ийн тамирчид, ЕБС,  
цэцэрлэгийн хүүхдүүд, 
ахмадын хийн дасгал, 
БТДС-иуд, фитнесс 
клубууд 



2. Тамирчдын спортын 
амжилтыг дэлхийн 

түвшинд хүргэх, 
залгамж халааг 

бэлтгэх 

30-аас доошгүй төрлөөр өсвөр, 
залуучууд, насанд хүрэгчид, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион 
байгуулах 

Жилдээ 
БТСХороод, 

Спортын холбоод 
 

Хөтөлбөрт хамрагдсан 
оролцогчдын тоо 

Нийслэлийн  Засаг даргын нэрэмжит 
“Улаанбаатар лиг” ЕБС-ын сурагчдын 
сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион 
байгуулах 

2017.09 
2018.02 

НБГ, МҮСБХ 85000 
Нийслэлийн ЕБС-ийн баг 

тамирчид 

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит 
“Улаанбаатар лиг” ЕБС-ийн сурагчдын 
волейболын тэмцээн зохион байгуулах 

2017.09 
2018.02 

НБГ, МВХ 30000 
Нийслэлийн ЕБС-ийн баг 

тамирчид 

“Дуулиан-2020” хөл бөмбөгийн 
тэмцээнийг зохион байгуулах 

2017.09 
2018.02 

НБГ, МВХ 30000 
Нийслэлийн ЕБС-ийн баг 

тамирчид 

Дүүргийн Засаг дарга нарын дэргэдэх 
Өсвөрийн шигшээ багийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 
эрчимжүүлэх 

Жилдээ 
БТСХороод, спортын 

холбоод 
 

Дүүргийн ЗД-ын дэргэдэх 
өсвөрийн шигшээ багийн 

тамирчид 

3. Биеийн тамир, 
спортын салбарт 

төрийн болон төрийн 
бус байгууллагын 
зохистой түншлэл, 

хүний нөөцийн 
удирдлага, салбар 
хоорондын уялдаа 

холбоо, төлөвлөлтийг 
сайжруулах 

Нийслэлийн биеийн тамир, спортын 
байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөр   боловсруулж хэрэгжүүлэх 

IV улиралд БТСХороод   

Цэцэрлэгийн багш нарын “Эрүүл чийрэг-
Ирээдүй” сэдэвт сургалт семинар зохион 
байгуулах 

I сард 

   БТСХороод 
Нийслэлийн 9 

дүүргийн 
цэцэрлэгүүд 

 
Нийслэлийн ЕБС,  
цэцэрлэгийн, багш, арга 
зүйчид 

ЕБС-ийн багш нарын “Эрүүл амьдралын 
хэв маяг” сэдэвт сургалт семинар зохион 
байгуулах 

 

Хийн болон аэробик дасгалын сургагч 
багш бэлтгэх сургалт семинар зохион 
байгуулах 

V сард  БТСХороод  
БТСХ-дын арга зүйч, 
хэсгийн ахлагч, багш, 
байцаагч, хорооны иргэд 

Нийслэл дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын дэргэдэх “Биеийн тамир, 
спортын хамтлаг”-ийн арга зүйчдийн 
сургалт семинарыг зохион байгуулах. 

IV сард БТСХороод  

Нийслэл, дүүрэг хороо, 
хэсгийн БТС-ын 

хамтлагийн гишүүд, арга 
зүйчид 

Нийтийн биеийн тамир-Спорт онол 
практикийн бага хурал 

XI сард 

БТСХороод, 
БТДСургуулид 

 
Хөтөлбөрт хамрагдсан 

оролцогчдын тоо 

“Эрүүл ажлын байр таниас эхэлнэ” 
сургулт семинар зохион байгуулах 

БТСХороод  
Нийслэл, дүүрэг, хороо, 
хэсгийн БТСХамтлагийн 

гишүүд, арга зүйчид 

4. Биеийн тамир, 
спортын салбарын 

материаллаг баазыг 
бэхжүүлэх 

Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, 
спортын хорооны 1000 хүний суудалтай 
Спорт цогцолбор барих ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
НЗДТГ 

ННБТСХ 

Баянзүрх дүүргийн 1000 хүний суудалтай 
Спорт цогцолбор барих ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
БЗД-ийн ЗДТГ 

БТСХ 



Баянгол дүүргийн 700 хүний суудалтай 
Спорт цогцолбор барих ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
БГД-ийн ЗДТГ 

БТСХ 

Налайх дүүргийн 700 хүний суудалтай 
Спорт цогцолбор барих ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
НД-ийн ЗДТГ 

БТСХ 

Усан бассейн, мөсөн гулгуурын талбай 
бүхий 1000 хүний суудалтай Спорт 
цогцолбор барих ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
ЧД-ийн ЗДТГ 

БТСХ 

Сүхбаатар дүүргийн 1000 хүний 
суудалтай Спорт цогцолбор барих ажлыг 
үе шаттай хэрэгжүүлэх 

Жилдээ  ЗГХА БТСГ  
СБД-ийн ЗДТГ 

БТСХ 

Олон улсын жишигт нийцсэн шинэ 
цэнгэлдэх хүрээлэн барих. 

Жилдээ  
НЗДТГ 

НХТЕТГ 
 

ННБТСХ 
“Монгол наадам 

цогцолбор” ОНӨТҮГ 

Нийслэлд байгаа биеийн тамир, спортын 
зориулалттай барилга байгууламж, заал 
талбайн тооллого, судалгаа явуулж 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Жилдээ  ННБТСХ  
ДЗДТГ 

НБГ 

 
 
 

Хянасан 
ННБТСХ-ны Хэлтсийн дарга                                    /С.Саранцэцэг/ 

 
Төлөвлөгөөг боловсруулсан: 

ННБТСХ-ны мэргэжилтэн                                        /Н.Өлзийжаргал/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


