
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Спортын хороо  
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2020 ОНД 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ 

 
Үндсэн хэрэгжүүлэх 20 арга хэмжээ 

 
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар                                                                                                                                                       Улаанбаатар  хот     
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд үндсэн хэрэгжүүлэгчээр 
туссан нийт 18 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж 70% байна. 

Үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт- 18  арга хэмжээ  

Үр дүнтэй /100%/ 9 

Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ 1 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ - 

Үр дүнгүй / 0-30% / - 

Үнэлэх боломжгүй  9 

Биелэлтийн дундаж хувь 97% 

 
Хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хамтран хэрэгжүүлэгчээр 
туссан нийт 2 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж 70 % байна. 

Хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан Нийт- 18 арга хэмжээ 

Үр дүнтэй /100%/ 1 

Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ 1 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ - 

Үр дүнгүй / 0-30% / - 

Үнэлэх боломжгүй  - 

Биелэлтийн дундаж хувь 85% 

 
 
Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 20 арга хэмжээний биелэлт 100%-ийн  
хэрэгжилттэй байна. 
 
 
 
 



НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 
 
2020 оны 04 дүгээр улирал                                                                                Улаанбаатар хот 
 

№ д/д 
Үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн заалт 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Шалгуур 
үзүүлэлт, 

хүрэх 
түвшин 

Хүрэх 
түвшин 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 

үүсвэр 

Үнэлгээн
ий  хувь 

 4.4 НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТ 

1.1.  4.4 Иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл мэндийг хамгаална. 
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4-80 
 

 
 
 
 
 
 
4.4.1 Олон Улсын 
жишигт нийцсэн 
шинэ цэнгэлдэх 
хүрээлэн барина. 

Заалт: Олон Улсын жишигт нийцсэн 
шинэ цэнгэлдэх хүрээлэн барих 
байршил, газрын асуудлыг шийдвэрлэх 

НЗДТГ- БТХ, 
НСХ, НХТЕТГ, 

УБХК 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

(100%) /Улсын төсөв/ 

100% 

Биелэлт: “Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн”-гийн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, эх 
загвар зураг (эскиз)-ийг боловсруулах ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, хот байгуулалт 
хөгжлийн газар хамтран хийж байна. “Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн” байгуулах төслийн концепц, 
загвар зураг төсөл боловсруулах уралдааныг зарлан, сонгон шалгаруулалтыг хийж “Хаус дизайн” 
ХХК-ны боловсруулсан “Хийморь цогцолбор” бүтээл шалгарсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
А/1046 дугаар “Газар эзэмших эрх олгох тухай” захирамжаар Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт “Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн”-г 30.0 га газарт байгуулах зориулалтаар 15 
жилийн хугацаатай газар эзэмших эрхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт олгосон байна. 

Үр дүн, үр нөлөө: Үндэсний хэв шинж бүхий 30-40 мянган хүний багтаамжтай  “Үндэсний цэнгэлдэх  
хүрээлэн” барих байршил, газрын асуудлыг шийдвэрлэж зураг төслийг шалгаруулсан бөгөөд газрын 
асуудал шийдэгдэж газар эзэмших гэрчилгээ гарсан. 
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4-81 
 

 
 
 
4.4.2. Нийслэлийн 
иргэдэд нийтийн 
биеийн тамир, 
спортын үйлчилгээг 
хүргэх тогтолцоог 
боловсронгуй 
болгож, “Нийтийн 
биеийн тамир, 
спортыг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлнэ. 

Заалт: 2020 оны “Азийн хүүхэд” 
спортын наадмыг Монгол Улсад зохион 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангана. 
/Олон Улсын залуучуудын ногоон 
наадам зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлыг хангана. /   

НЗДТГ-ын НБХ, 
НСХ 

Үйл 
ажиллагаа

ны 
хэрэгжилт, 

хувь 

(100%) /Улсын төсөв/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Биелэлт: 2020 оны “Азийн хүүхдүүд” /“Ногоон наадам/ спортын наадам, 2023 оны “Зүүн Азийн 
залуучуудын II наадам”-ын хүрээнд 2019-2020 онд Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хороонд Өвлийн 
спортын битүү дээвэртэй ордон, 50 м урттай усан бассейн, Хөлбөмбөгийн талбай, спортын ордонг 
барих ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажлын явцыг тодруулбал: Өвлийн битүү дээвэртэй спортын 
ордонд  хоккей, тэшүүр, шорт~трек, уран гулгалт, кёрлинг зэрэг өвлийн олимпийн төрлөөр 
хичээллэх боломжтой 7800 м2 ашигтай талбайтай, 110х80 метр хэмжээтэй 2500 хүний суудалтай 
бөгөөд Степп Арена ХХК барилгын ажлын 85%-ийг гүйцэтгэж байна. Олон улсын стандартад 
нийцсэн 50 м урт, 1.5 м гүн, 10 эгнээ замтай усан бассейн барих ажлын өртгийг 2019 оны бизнес 
төлөвлөгөөгөөр барилгын ажилд 12.566.323.013 төгрөг батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагаар 



“Абсолют авто трейд” ХХК ажлын гүйцэтгэлийг 85%-тай хэрэгжүүллээ. Монголын хөлбөмбөгийн 
холбоонд дэлхийн хөлбөмбөгийн холбоо (FIFA)-оос олгогдсон хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хийгдэх 
109х74м хэмжээтэй хөлбөмбөгийн талбай нь бүрэн усалгааны системээр тоноглогдсон,  300 LUX 
хүчин чадалтай 4 гэрэлтүүлэгч бүхий талбайг барих ажлын гүйцэтгэл 90%-тай хийгдлээ. Тухайн 
барилгын ажлууд цаг үеийн асуудлаас болж барилгын ажлын явц удааширсан байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлд орчин үеийн шаардлага, иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн биеийн 
тамир, спортын барилга байгууламжууд баригдаж, биеийн тамир, спортын үйлчилгээ, арга 
хэмжээний тоо нэмэгдэн биеийн тамир, спортыг дэмжигч, оролцогч байгууллага, иргэдийн тоо, эзлэх 
хувь өснө. 
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 “Нийслэлд Биеийн тамир, спортыг 
2017-2020 онд хөгжүүлэх” дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

НСХ 
Хөтөлбөрийн  

хэрэгжилт, хувь 
70-100% 

23.251.500 
төгрөг 
/Нийслэлийн 
төсөв/ 

100% 

Биелэлт: "Нийслэлд биеийн тамир, спортыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр"-ийн 4 зорилт 
бүхий 19 үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж байгууллагын 
даргын дэргэдэх удирдлагын зөвлөлөөр 4 удаа хэлэлцүүлж, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлгэн 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаа. Нийслэлийн хэмжээнд 
жилийн эцсийн байдлаар 46 удаагийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулж 9876 байгууллагын 
153.803 иргэнийг хамруулсан бөгөөд улсын төсвөөс 78.216.300 төгрөг, Зүүн хойд Азийн бизнес, 
аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардлаас 31.000.000 төгрөг, бусад 
төсвөөс 561.000 төгрөг, нийт 114.826.300 зарцуулсан байна. Биеийн тамирын 172 арга хэмжээ 
зохион байгуулж 2961 байгууллагын 58.310 иргэнийг хамруулсан бөгөөд улсын төсвөөс 110.660.550 
төгрөг,  орон нутгийн төсвөөс 76.427.500 төгрөг, бусад төсвөөс 33.830.000 төгрөг, нийт 220.918.050 
төгрөг зарцуулсан байна.         
2017-2020 онд Чингэлтэй дүүргийн  БТСХ-ны спорт цогцолбор, Налайх дүүрэгт олон улсын 
стандартад нийцсэн Хөнгөн атлетикийн 400 метр бүхий гүйлтийн тартан зам, Үндэсний цэцэрлэгт 
хүрээлэнд 25 га-д Экстрим спортын талбай, байт харвааны стандартын талбай зэрэг томоохон 
бүтээн байгуулалтыг ашиглалтад оруулж нийслэлийн иргэдийг спортоор хичээллэх таатай 
боломжийг бүрдүүлсэн.Түүнчлэн нийслэлийн 13 байршилд спорт цогцолбор болон олон улсын 
стандартад нийцсэн спортын томоохон барилга байгууламжууд 30-98 хувийн гүйцэтгэлтэй баригдаж 
байгаа бөгөөд эдгээр спортын цогцолборууд ашиглалтад орсноор олон улс, тив, дэлхийн чанартай 
спортын арга хэмжээг зохион байгуулах орчин нөхцөл бүрдэж 2020 онд “Азийн хүүхдүүд-2020”, 2023 
онд Зүүн Азийн залуучуудын II наадам”-уудыг нийслэл хотод зохион байгуулах эрхийг авч бэлтгэл 
ажлын 90%-ийг хангасан байна. 
Нийслэлд иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөл сайжирч, 2018 оны 
судалгаагаар спортын барилга байгууламжийн хүртээмж 1000 хүн тутамд биеийн тамирын 60 м2 
талбай оногдож байсан бол 2020 онд 1000 хүн тутамд 62 м2 болж 2 м2-аар нэмэгдүүлсэн байна. 
Биеийн тамир, спортын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, өсвөрийн шигшээ багуудын сургалт 
дасгалжуулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулах,  спортын барилга байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр  улсын төсвийн хөрөнгөөр  нийслэл болон Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Чингэлтэй, 
Сүхбаатар дүүргүүдэд баригдаж буй спорт цогцолборын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн 



гүйцэтгэлийн ажил 30-98%-тай болсон.  Тив дэлхийн томоохон наадмуудыг зохион байгуулах 
туршлага хуримтлуулах зорилгоор  жилд дунджаар 5 удаа олон улсын, тив, дэлхийн тэмцээнүүдийг 
зохион байгуулсан. Дотооддоо нийслэл, дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг жилд 
дунджаар 254 удаа зохион байгуулж нийт 298720 тамирчдыг хамруулсан.  
Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн хэрэгжилтийн хангаж Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 
А/118 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын захирамжаар Засаг даргын 
дэргэд өсвөрийн шигшээ багийг спортын 22-23 төрлөөр, 2695 тамирчин, 82 дасгалжуулагчтайгаар 
зохион байгуулж орон нутгийн төсөв болон дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө, бусад эх үүсвэрээс 
жилд дунджаар 400 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, сургалт 
дасгалжуулалтыг зохион байгуулж өндөр зэрэгтэй тамирчдын залгамж халааг тасралтгүй бэлтгэж 
байна. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ болон спортод хандах бүх нийтийн хандлагыг сайжруулах 
чиглэлээр биеийн тамирын 795 хамтлагийг байгуулан мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллаж, 
жил бүр дунджаар нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамирын 443 арга хэмжээг зохион байгуулж 756451 
иргэдийг хамруулж, нийслэлийн иргэдийн 52 хувь буюу суурь түвшинээс 3 хувиар өссөн дүнтэй гарч 
байна.Нийслэлийн хэмжээнд 2017-2020 онд нийт 93 км дугуйн зам шинээр баригдснаас 2020 онд 16 
байршилд 352 км дугуйн замууд баригдахаар төлөвлөлт хийгдэж төсөв санхүүжилт батлагдан 
хэрэгжиж эхлээд байна. 

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлд иргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөл, олон улс, 
тив, дэлхийн чанартай томоохон спортын арга хэмжээ зохион байгуулах боломж бүрдэн биеийн 
тамир, спортын байгууллагуудын чадамж сайжирч иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, арга хэмжээ 
чанаржин, биеийн тамир, спортод хандах бүх нийтийн хандлага сайжирна. 
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4.4.3. “Улаанбаатар 
Марафон-2020” олон 
улсын гүйлтийн 
тэмцээн, Нийслэлийн 
иргэдийн спортын 
наадмыг олон 
төрлөөр жил бүр 
өргөн хүрээнд зохион 
байгуулна. 

Заалт:  “Улаанбаатар Марафон-2020 
олон улсын гүйлтийг зохион байгуулна. 

НЗДТГ-ын НБХ, 
НСХ 

Оролцогчид, 
тоо 

30.000 

200.0 
Зүүн хойд 
Азийн аялал 
жуучлал, 
соёл, 
санхүүгийн 
төв болох 
зардал 

 
 
 

ҮБ 

Биелэлт: “Улаанбаатар марафон-2020” олон улсын гүйлтийг 2020 оны 05 дугаар сарын 22-нд 
зохион байгуулахаар төлөвлөж бэлтгэл ажлыг хангасан боловч дэлхий нийтэд тархаад байгаа 
“Сovid-19” цар тахал буюу коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Иргэдийн эрүүл мэндийг 
хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжаар олон 
нийтийг хамарсан спортын тэмцээн, уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг 
хойшлуулаад байсан. Короновирусын халдвар дахинд дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 
2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр 
тогтоол, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 



“Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 
А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай 
холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон 
нийтийг хамарсан спортын тэмцээн, уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон тул явуулах 
боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 

 
 
5 
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Заалт: Нийслэлийн Иргэдийн Спортын 
IX наадмыг 8 төрлөөр хэсэг, хороо, бүс, 
дүүрэг, Нийслэл гэсэн 5 үе шаттайгаар 
зохион байгуулна. 

НСХ, дүүргүүд 
Оролцогчид, 

тоо 
95.000 

36.0 
Нийслэлийн 

төсөв 

ҮБ 

Биелэлт: Нийслэлийн иргэдийн спортын IX наадмын дүүргийн шатны тэмцээнүүдийг 2020 оны 09 
дүгээр сараас 11 дүгээр сарын 10-ны хооронд 7 төрлөөр зохион байгуулж 9096 иргэд оролцлоо. 
Нийслэлийн шигшээ тэмцээнийг “Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв 
болох арга хэмжээний зардал”-аас батлагдсан 45.880.000 төгрөгөөр   2020 оны 11 дүгээр сарын 19-
24-ний өдрүүдэд ХУД-ийн БТСХ-ны спорт заал, ЧД-ийн БТСХ-ны спорт цогцолбор, “Буянт-Ухаа” 
спортын ордонд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг бүрэн, хангасан боловч Короновирусын 
халдвар дахин дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, 
“Бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 
34 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын тэмцээн, уралдаан 
зохион байгуулахыг хориглож улс орон даяар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг болон хөл хорио 
тогтоосны улмаас арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 

6 4-85 

4.4.4. Нийслэлийн 
Засаг даргын 
нэрэмжит “ Мөнгөн 
Улаанбаатар” 
өвлийн наадмыг жил 
бүр зохион 
байгуулна. 

“Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн наадмын 
нээлт, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын дунд      “Цасны баяр” 
арга хэмжээг зохион байгууна. 

НСХ, дүүргүүд 

 
 
Хамрагдах 
иргэд, тоо 

410.000 

15.0 
Зүүн хойд 
Азийн аялал 
жуучлал, 
соёл, 
санхүүгийн 
төв болох 
зардал 

ҮБ 

Биелэлт: Нийслэлийн хүн амыг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, өвлийн 
спортын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/32 дугаар 
захирамжийн хүрээнд “Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн спортын наадмын нээлт “Цасны баяр”-ын арга 
хэмжээг “Зүйн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний 
зардал”-аас гаргасан 14.244.000 /арван дөрвөн сая хоёр зуун дөчин дөрвөн мянга / төгрөгөөр  2020 



оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Хандгайтын “Янзага зуслан”-д зохион байгуулахааар бэлтгэл 
ажлыг бүрэн хангаад байсан, боловч дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу 
коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 
01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
“Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 
дугаар захирамжаар олон нийтийг хамарсан спортын тэмцээн, уралдаан зохион байгуулахыг 
хориглосон тул арга хэмжээг хойшлуулсан. Короновирусын халдвар дахин дэгдсэнтэй 
холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 оны  “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай” 
159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн байдлын зэргийг бууруулах 
тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан 
авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1280 
дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг зохион байгуулахыг 
хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн хүн амыг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан 
оролцуулах, өвлийн спортын үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 
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4.4.5. Идэвхтэй 
хөдөлгөөнд 
суурилсан явган 
болон дугуйн аялал, 
алхалт, гүйлт, иог, 
фитнессээр 
хичээллэх иргэдийн 
орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлж, бодлогоор 
дэмжинэ. 

“Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн наадмын 
хүрээнд нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 
нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ, 
спортын уралдаан тэмцээнийг олон 
төрлөөр өргөн хүрээнд зохион 
байгуулна. 

НСХ, НЗДТГ-ын 
НБХ, Дүүргүүд 

Хамрагдах 
иргэд, тоо 

410.0
00 
 

Нийслэлийн 
төсөв 

ҮБ 

Биелэлт: Дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу коронавирусаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 
өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжийн 
хүрээнд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байсан боловч Короновирусын халдвар дахин 
дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 
сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн байдлын 
зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 
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Нийслэлийн иргэдийн дунд “Дөрвөн 
хайрхан” эко явган аялал, “Дугуйн өдөр”, 
өдөрлөгийг зохион байгуулна. 

НСХ 
Хамрагдах 
иргэд, тоо 

3.000-
4.000 

50.0 
Зүүн хойд 
Азийн аялал 
жуучлал, 
соёл, 
санхүүгийн 
төв болох 
зардал 

 
100% 

Биелэлт: "Дөрвөн хайрханаа дээдэлье" эко явган аяллыг Нийслэлийн хэмжээнд 8 удаа зохион 
байгуулж 223 байгууллагын 4683 иргэд хамрагдсан. 
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Дугуйн өдөр” арга хэмжээг 2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний 
өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд дугуйн парад, уралдаан гэсэн хэлбэрээр 11:00–17:00 цагийн 
хооронд зохион байгуулж, сонирхогчид болон иргэд, мэргэжлийн дугуйчдын дунд ердийн дугуй, 
уулын дугуйн уралдаан тэмцээнүүдийг  олон насны ангиллаар явуулж 500 гаруй дугуйчид, 
сонирхогчид оролцлоо. Тус арга хэмжээг 2020 оны 9 дүгээр сард төлөвлөсөн боловч дэлхий нийтэд 
тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Шинэ коронавирусийн 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжийн хүрээнд хойшлогдож 10 сард 
зохион байгуулсан тул цаг агаарын хүнд нөхцөлөөс хамаарч хамрагдах хүний тоо буурсан.  

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх нийтийг хамарсан арга 
хэмжээнд татан оролцуулах, дугуйн спортоор хичээллүүлэх хүсэл сонирхлыг бие болгоно. 
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 Нийслэлийн өдрийг тохиолдуулан  
“Улаанбаатар спорт” биеийн тамир, 
спортын танилцуулах өдөрлөг  зохион 
байгуулна. 

НСХ, дүүргүүд 
Хамрагдах 
иргэд, тоо 

4.000-
5.000 

15.0 
Нийслэлийн 

төсөв 

ҮБ 

Биелэлт: Дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу коронавирусаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 
өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжийн 
хүрээнд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байсан боловч Короновирусын халдвар дахин 
дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 
сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн байдлын 
зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр хурлын 
тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг 



зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 
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 Заалт: Нийслэлийн иргэдийн дунд 
“Гимнастрада” гимнастикийн уралдаант 
үзлэгийг зохион байгуулна. 

НСХ, дүүргүүд 
Хамрагдах 
иргэд, тоо 

3.000-
4.000 

10.5 
Нийслэлийн 
төсөв 

ҮБ 

Биелэлт: Дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу коронавирусаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 
өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжийн 
хүрээнд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байсан боловч Короновирусын халдвар дахин 
дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 оны “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 
сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн байдлын 
зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 

11 4-90 

 
 
 
 
4.4.6. Нийслэл, 
дүүргийн Засаг 
даргын дэргэдэх 
оюутны болон 
өсвөрийн шигшээ 
багийн үйл 
ажиллагааг 
өргөжүүлж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Заалт: Дүүргүүдийн Засаг даргын 
дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийг 
спортын 8-аас доошгүй төрлөөр 
байгуулж, хүүхэд багачуудыг өргөнөөр 
хамруулна. 

НСХ, дүүргүүд 
Хамрагдах 
хүүхэд, тоо 

1.900 
20.0 

Нийслэлийн 
төсөв 

100% 

Биелэлт: Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 18.5 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 
оны А/118 дугаар захирамжийн дагуу өсвөрийн шигшээ багийг нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын 
дэргэд байгуулан үйл ажиллагааг дэмжин орон нутгийн төсвөөр санхүүжүүлэн ажиллалаа. Өсвөрийн 
шигшээ багууд 2020 онд спортын 22 төрлөөр 82 дасгалжуулагч 2695 тамирчинтай, сургалт 
дасгалжуулалтаа явуулж, өндөр зэрэгтэй тамирчдын залгамж халааг тасралтгүй бэлтгэж 
ажиллалаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны А/108 дугаар захирамжаар олон нийтийг хамарсан спортын тэмцээн, уралдаан зохион 
байгуулахыг хориглосон тул Нийслэлийн Спортын хорооноос өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 2020 оны 
02 дугаар сарын 01-ээс 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл өсвөрийн шигшээ багуудын багш, 
дасгалжуулагч нар хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу цахим зайн сургалтыг 480 удаа явуулж 
тамирчдын бэлтгэлжилтийг хангаж ажилласан. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 103 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1114 дүгээр захирамжаар нийтийг хамарсан, олон 
нийтийн арга хэмжээг нээсэн тул 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдөр хүртэл өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид, дасгалжуулагч нар COVID-19 шинэ төрлийн корона 
вирусийн халдвараас сэргийлж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Улсын Онцгой 



байдлын комиссын гаргасан тогтоол, шийдвэрийг дагаж мөрдөн, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж, 
халууны хэмжилтийг тогтмол үзэж тодорхой тооны тамирчидтай заал, талбайд бэлтгэл, 
сургуулилтаа үргэлжлүүлэн хэвийн горимд шилжүүлэн ажилласан. Мөн 2020 онд хот, улсын аварга 
шалгаруулах тэмцээн болон олон улс, тив, дэлхийн тэмцээнүүдээс нийт 139 алт, 96 мөнгө, 103 
хүрэл медаль хүртсэн амжилт үзүүллээ.Өсвөрийн шигшээ багт орон нутгийн төсвөөс 2020 онд нийт 
122.878.800  төгрөг зарцуулсан байна.COVID-19 шинэ төрлийн корона вирусийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан Улсын онцгой комиссын 2020 оны 12 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1241 дүгээр захирамжаар спортын үйл ажиллагаануудыг 
хориглосон тул Нийслэлийн Спортын хорооноос өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 11-ээс 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл  өсвөрийн шигшээ багуудын багш, дасгалжуулагч 
нар хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 493 удаа цахим зайн сургалт явуулж тамирчдын бэлтгэлжилтийг 
ханган ажилласан. 

Үр дүн, үр нөлөө: Тамирчдын бэлтгэл, сургуулилт, дасгалжуулалтаа явуулж, өндөр зэрэгтэй 
тамирчдын залгамж халааг тасралтгүй бэлтгэнэ. 

12 4-91 

4.4.7. Хотын 
захирагчийн 
нэрэмжит 
“Улаанбаатар лиг” 
ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн 
сурагчдын волейбол, 
сагсан бөмбөгийн 
тэмцээн, нийслэлийн 
аварга шалгаруулах 
хөлбөмбөгийн 
тэмцээн, “UB cup” 
нээлттэй тэмцээнийг 
жил бүр зохион 
байгуулна. 

Заалт: Нийслэлийн Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдын 
дунд “Улаанбаатар лиг” сагсан 
бөмбөгийн тэмцээнийг 5 үе шаттай 3 
насны ангилалаар зохион байгуулна. 

НСХ, дүүргүүд 

Хамрагдах 
хүүхэд, 

залуучууд, 
тоо 

85.000 
39.5 

Нийслэлийн 
төсөв 

     100% 

Биелэлт: Хотын захирагчийн нэрэмжит “Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 
Нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын хооронд бага /10-11 хүртэлх/ 
нас, дунд/11-14/ нас, ахлах /15-18/ нас 3 насны ангилалаар 2019 оны есдүгээр сараас 2020 оны 
нэгдүгээр сарын хооронд зохион байгуулж I-IV үе шаттай анхан шатны тэмцээнийг  явуулж 9 
дүүргийн 91 сургуулийн 85.000 сурагчдыг хамруулсан бөгөөд V дахь шат буюу Нийслэлийн шигшээ 
тэмцээнийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Спортын хороо, ОХУ-ын Школьная 
баскетбольная лига “КЭС-БАСКЕТ” төрийн бус байгууллагатай хамтран 2020 оны 10 дугаар сарын 
17–20-ны өдрүүдэд “Буянт Ухаа” спортын ордонд зохион байгуулж 84 сургуулийн 96 байгийн 1152 
тамирчинд өрсөлдөж шилдгээ тодруулж улс төсвөөс 31.000.000 төгрөг зарцуулсан байна. Мөн I-V үе 
шатад 121 сургуулийн 86.624 сурагчдыг хамруулсан байна.    

Үр дүн, үр нөлөө: Багийн спортоор дамжуулж өсвөр үеийнхний бие бялдрыг хөгжүүлэх, хамтач үзэл 
санааг төлөвшүүлэх, спортоор хичээллэх хүсэл сонирхлыг бий болгох, олон улс, тив, дэлхийн 
тэмцээнд оролцох өндөр ур чадвартай тамирчдыг нээн илрүүлэх, шилдэг багийг шалгаруулан ОХУ-
д зохиогддог  Олон улсын “Кэс -баскет” тэмцээний  супер финалд оролцох эрх олгоно. 

13 4-92 

Заалт: Нийслэлийн Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдын 
дунд “Улаанбаатар лиг” волейболын  
тэмцээнийг 3 үе шаттай 2 насны 
ангилалаар зохион байгуулна. 

НСХ, дүүргүүд 

Хамрагдах 
хүүхэд, 

залуучууд, 
тоо 

30.000 
29.6 

Нийслэлийн 
төсөв 100% 

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар лиг” волейболын тэмцээнийг Монголын 
волейболын холбоотой хамтран нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 



сурагчдын дунд 2 нас /дунд 14-15 хүртэлх нас, ахлах 15-18 нас/-ны ангиллаар 3 шаттай зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд 2019 оны есдүгээр сарын 10-аас  2020 оны нэгдүгээр сарын 10-
ны хооронд анхан шатны тэмцээнийг  явуулж 9 дүүргийн 64 сургуулийн 30.800 сурагчдыг 
хамруулсан. Нийслэлийн шигшээ тэмцээнийг  2 насны ангиллаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-10-
ны өдрүүдэд “Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамир, спортын ордонд зохион байгуулж 44 сургуулийн 
832 сурагчид оролцсон.Тус тэмцээний бүх шатанд давхардсан тоогоор 110 
сургуулийн 31.630 сурагчдыг оролцуулж улс төсвөөс 16.392.000 төгрөг зарцуулсан байна.   

Үр дүн, үр нөлөө: Багийн спортоор дамжуулж өсвөр үеийнхний бие бялдрыг хөгжүүлэх, хамтач үзэл 
санааг төлөвшүүлэх, спортоор хичээллэх хүсэл сонирхлыг бий болгоно. 

14 4-93 

Заалт: Нийслэлийн Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдын 
дунд “Дуулиан-2020” хөл бөмбөгийн 
тэмцээнийг 3 үе шаттай охид, хөвгүүд 
тус бүр 4 насны ангилалаар зохион 
байгуулна. 

НСХ, 
дүүргүүд 

Хамрагдах 
хүүхэд, 

залуучууд, 
тоо 

30.000 
20.0 

Нийслэлийн 
төсөв 

ҮБ 

Биелэлт: Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Дуулиан-2020” хөл 
бөмбөгийн тэмцээнийг 3 үе шаттай охид, хөвгүүд тус бүр 4 нас / 11 нас, 13 нас, 15 нас, 17 нас/-ны 
ангиллаар нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 2019 оны 
есдүгээр сараас 2020 оны нэгдүгээр сарын хооронд анхан шат /I-II үе шат/-ны тэмцээнийг  явуулж 87 
сургуулийн 30.000 сурагчдыг хамруулсан. Тус тэмцээний III шат буюу нийслэлийн шигшээ 
тэмцээнийг 2020 оны 12 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч Улсын онцгой 
комиссын 2020 оны 34 дүгээр хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст 
/Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай А/1242, Гамшгаас хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан 
спортын арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: Ирээдүйд алдар нэрээ цуурайтуулсан хөлбөмбөгийн тамирчдыг системтэйгээр 
бэлтгэн гаргаж, авьяас чадварыг нь хөгжүүлэх үйлсийг дэмжиж оролцоно. 

15 4-94 

Заалт: Нийслэлийн хороо, хэсэг, дүүрэг, 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд 
“UB cup” хөл бөмбөгийн нээлттэй 
тэмцээнийг зохион байгуулна. 

НСХ, 
дүүргүүд 

Хамрагдах 
аж ахуйн 

нэгж, иргэд, 
тоо 

16-20 
байгуул
лагын 

300-350 

20.0 
Зүүн хойд Азийн 
аялал жуучлал, 
соёл, санхүүгийн 
төв болох 
зардал 

ҮБ 
Биелэлт: Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд зохион байгуулагддаг “UB CUP” тэмцээнийг II 
улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн байсан боловч Дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-
19” цар тахал буюу коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга 



хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамжийн дагуу хойшлогдсон.  
Мөн Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 103 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/1114 дүгээр захирамжаар нийтийг хамарсан олон нийтийн арга хэмжээг нээсэн тул тус 
тэмцээнийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар заавар удирдамжаа 
гарган бэлтгэл ажлаа хангаад байсан боловч Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1241 дугаар 
захирамжаар нийтийг хамарсан уралдаан тэмцээн зохион байгуулахыг хориглосон тул тэмцээн 
зохион байгуулагдаагүй. 

Үр дүн, үр нөлөө: 

16 4-95 

Заалт: Хүүхэд, залуучуудын дунд 3х3 
сагсан бөмбөгийн нээлттэй тэмцээнийг 
2 насны ангилалаар зохион байгуулна. 

НСХ, 
дүүргүүд 

Хамрагдах 
хүүхэд, 
залуучууд 
иргэд, тоо 

9 
дүүргийн 
104 баг 

15.0 
Зүүн хойд Азийн 
аялал жуучлал, 
соёл, санхүүгийн 
төв болох зардал 

ҮБ 

Биелэлт: Хүүхэд залуучуудын дунд 3х3 сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг II улиралд зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн боловч дэлхий нийтэд тархаад байгаа “Сovid-19” цар тахал буюу 
коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гаргасан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 
01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 30 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
“Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 
дугаар захирамжийн хүрээнд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулаад байсан боловч Короновирусын 
халдвар дахин дэгдсэнтэй холбоотойгоор Засгийн Газрын 2020 “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн 
хугацааг сунгах тухай” 159, “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178, “Бэлэн 
байдлын зэргийг бууруулах тухай” 209 дүгээр тогтоолууд, Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 
дүгээр хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон. 

Үр дүн, үр нөлөө: 

17 4-96 

4.4.8. Өсвөр үе, 
хүүхэд, залуучуудын 
бие бялдрыг 
чийрэгжүүлэх,авьяас
, ур чадварыг 
хөгжүүлэх  үйл 
ажиллагааг багийн 
спортоор дамжуулан 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, 
үндэсний болон 

Заалт: Нийслэлийн иргэдийн дунд 
Улаанбаатар хотын аварга 
шалгаруулах 20 тэмцээн, нийтийг 
хамарсан 15 арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 

НСХ, 
дүүргүүд 

Хамрагдах 
иргэд, тоо 

300.000 
142.3 

Нийслэлийн төсөв 

100% Биелэлт: Нийслэлийн иргэдийн дунд Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах спортын 20 
тэмцээнээс 11 тэмцээнийг зохион байгуулж 247 байгууллагын 3496 тамирчдыг хамруулж,  улсын 
төсвөөс 54.008.000 төгрөг,  Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох 
арга хэмжээний зардлаас 31.000.000 төгрөг, нийт 85.008.000 төгрөг зарцуулсан байна. Нийтийг 
хамарсан 15 арга хэмжээг зохион байгуулахаас 8 арга хэмжээ зохион байгуулж 581 байгууллагын 
2.890 иргэнийг хамруулж  улсын төсвөөс  12.860.000 төгрөг, Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал 



өвөл, зуны спортын 
төрлөөр 30-аас 
доошгүй уралдаан 
тэмцээн жил бүр 
зохион байгуулна. 

жуулчлал, соёл, санхүүгийн төв болох арга хэмжээний зардлаас  29.900.000 төгрөг, нийт 42.760.000 
төгрөг зарцуулсан бөгөөд бусад тэмцээн уралдааныг Улсын онцгой комиссын 2020 оны 34 дүгээр 
хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/1241, Бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/1242, Гамшгаас 
хамгаалах Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай А/1280 дугаар захирамжуудаар олон нийтийг хамарсан спортын арга хэмжээг 
зохион байгуулахыг хориглосон тул арга хэмжээг явуулах боломжгүй болсон.  

Үр дүн, үр нөлөө:Спортоор дамжуулан өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудын бие бялдрыг чийрэгжүүлж 
нийтийг хамарсан арга хэмжээнд татан оролцуулж спортод дур сонирхолтой болгоно. 

18 4-97 

 
 
 
 
 
 
 
4.4.9. Нийслэлд 
болон Сүхбаатар, 
Баянзүрх, Налайх, 
Баянгол, Чингэлтэй 
дүүрэгт спортын 6 
цогцолбор барих 
ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэлтийн 
цогцолбор барьж 
байгуулах ажлыг 
дэмжиж ажиллана. 

Заалт: Дүүргийн спорт цогцолборуудыг 
барих ажлыг эрчимжүүлж ашиглалт 
оруулна. 

НСХ, дүүргүүд 
Барилгын 

ажлын 
явц,хувь 

30-100 
10.166.6 

Улсын төсөв 

70% 
 

Биелэлт: 2010-2022 оны хооронд  Нийслэл болон Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Налайх, 
Сүхбаатар  дүүргүүдийн спорт цогцолборуудын 6 барилгын явц дунджаар 75 хувийн гүйцэтгэлтэй 
байна. 2020 оны  улсын төсөвт  2.2 тэрбум, 200 сая төгрөг тусгагдаж барилгын ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна.  
1.Баянгол дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 9005,4 сая төгрөг бөгөөд урд жилүүдэд 5002.0 
сая төгрөгийн санхүүжилтээр барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн. 2020 онд 2.2 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт батлагдаж БСШУСЯ-тай гэрээ байгуулан “Молор Констракшн” ХХК  нь тус барилгын 
ажлын 95%-ийг гүйцэтгээд байна.   
2.Баянзүрх дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 8229.3 сая төгрөг бөгөөд нийт 731.5 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг урд жилүүдэд авч тус барилгын ажлын 90%-ийг гүйцэтгэгч байгууллага 
болох "Атимос трейд" ХХК хийж гүйцэтгээд байгаа бөгөөд 2020 оны төсөвт санхүүжилт суугдаагүй 
байна.  
3.Чингэлтэй дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 14164.3 сая төгрөг бөгөөд гүйцэтгэгч 
байгууллага “Люкс-вүүд” ХХК ажлын 98%-ийг гүйцэтгээд байна.   
БТСХ-ны спорт цогцолбор  2020 оны 06 дугаар сард А, В влок ашиглалтад орж С влокын ажлын 
дотоод засал, тоноглол дутуу байна. 
4.Налайх дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 10397.9 сая  төгрөгөөр “БҮРД констракшн“ ХХК нь 
нийт ажлын 95%-ийг хийж гүйцэтгээд байна. 2020 оны төсөвт дулааны шугам холбох шаардлагатай 
нэмэлт санхүүжилт суугдаагүй байна. 
5.Сүхбаатар дүүргийн спорт цогцолборын нийт өртөг 7377.4 сая төгрөг  бөгөөд урд онуудад 2800.0 
сая төгрөгөөр барилгын ажлын 30%-ийг хийж гүйцэтгүүлсэн. 2020 оны төсөвт 200 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр “Грейн ресурс” ХХК нь барилгын ажлыг эхлүүлж  40%-ийн гүйцэтгэлтэй болгоод 
байна. 
6.Нийслэлийн спорт цогцолборын нийт өртөг 7280.2 сая төгрөг бөгөөд урд онуудад 3257.0 сая 
төгрөгөөр барилгын ажлыг гүйцэтгэгч байгууллага "Үүрэг трейд" ХХК нь 30%-ийг хийж гүйцэтгээд 
байна. 2020 онд 4023.2 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэх  шаардлагатай байсан боловч улсын төсөвт 
санхүүжилт суугдаагүй байна. 

Үр дүн, үр нөлөө: 2010-2022 оны хооронд  Нийслэл болон 5 дүүрэгт баригдаж байгаа спортын 



цогцолборын барилгын ажлын гүйцэтгэл 2017 онд дунджаар 45%, 2018 онд дунджаар 61%, 2019 онд 
дунджаар 70.8%,  2020 онд барилгын ажлын явц 75%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.  
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Заалт: Шинээр баригдсан 6 спорт 
цогцолборын ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд шаардагдах тоног, 
төхөөрөмж, хэрэглэл материалаар 
хангана. 

НСХ, 
НХААГ 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100% 
1.800.0 

Улсын төсөв 

100% 
Биелэлт: Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамир, спортын хорооны  цогцолбор ашиглалтад орж, орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөс 151.8 сая төгрөгийн санхүүжилт авч, тоног төхөөрөмж, хэрэглэл 
материалаар 100%-иар хангагдсан байна. 

Үр дүн, үр нөлөө: Тамирчдын бэлтгэл сургуулилалт хийх нөхцөл боломжоор хангагдана.  

20 4-99 

Заалт: Нийслэл, дүүргүүдийн Биеийн 
тамир, спортын хороодыг үйл 
ажиллагаагаа хэвийн явуулахад 
шаардагдах албан өрөөний хэрэглэл, 
эд хогшил болон техник, хэрэгслэл, 
тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

НХОГ, 
НСХ 

 

Биеийн тамир, 
спортын 

хороодын үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

100% 
480.0 

Нийслэлийн 
төсөв 

100% Биелэлт: Чингэлтэй дүүргийн биеийн тамир, спортын цогцолбор ашиглалтад орж орон нутгийн 
төсвийн 188.6 сая төгрөгний санхүүжилт авч албан өрөөний хэрэглэл, эд хогшил болон техник, 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр 100%, Багануур дүүрэг 5 сая төгрөгний техник, хэрэгслэл, тоног 
төхөөрөмжийг орон нутгийн төсвйин хөрөнгөөс, Хан-Уул дүүрэг 4 ширхэг суурин компьютерыг 
7.869.490 төгрөгийг үндсэн хөрөнгөөс зарцуулсан байна. Орон нутгийн төсвөөс 191,4 сая төгрөг 
зарцуулсан. 

Үр дүн, үр нөлөө: Ажиллах нөхцөл боломжоор хангагдана.  
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