
Биеийн тамир, спортын газрын ажилчдын  

шагналын судалгаа 

М.Наранбадрах: 

 

- 2016 онд БСШУСЯ-эы “Жуух бичиг” 

- 2017 онд МУЗГ-ын шагнал  “ Биеийн тамир, спортын тэргүүний ажилтан” тэмдэг 

- 2017 онд ЗГХА БТСГ-ын “Спортын алдар” тэмдэг 

 

С.Цолмон: 

          -  2003 онд МЗХ-ны “Тэрүүний залуу” алтан медаль 

-  2006 онд Монгол улсын Биеийн тамир  спортын тэргүүний ажилтан  

- 2008 онд Хөнгөн атлетикийн холбооны “Хүндэт” тэмдэг  

- 2008 онд Софт теннисний холбооны “Хүндэт” тэмдэг  

- 2011 онд Байгууллагын тэргүүний ажилтан 

- 2012 онд ЗГХА- Биеийн тамир, спортын газрын “Спортын алдар” тэмдэг  

- 2012 онд Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”  

- 2012 онд Хөнгөн атлетикийн холбооны ойн медаль 

- 2014 онд МЗХ-ны “Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч” тэмдэг 

- 2017 онд МОХ-ны Алтан медаль 

- МВХ-ны 90 жилийн ойн медаль 

Л. Алтанцэцэг:  

- 2011 онд БТСГ-ын 90 жилийн ойн медаль,  

- 2014 онд ССАЖЯ-ны “Жуух бичиг” 

- 2014 онд Байгууллагын шилдэг ажилтан 

- 2017 онд  Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 

- 2017 онд МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” медаль 

С.Уранцэцэг: 

- 2011 онд БТСГ-ын 90 жилийн ойн медаль, “Жуух бичиг”,  

- 2011 онд Аймгийн 70 жилийн ойн медаль,  



- 2012 онд Аймгийн засаг даргын “Жуух бичиг”  

- 2016 онд БСШУСЯ-ны “Жуух бичиг” 

- 2015 онд Байгууллагын тэргүүний ажилтан 

- 2017 онд ЗГХА Биеийн тамир, сдортын газрын  “Хүндэт” тэмдэг 

Д.Болор-Эрдэнэ 

- 1995, 1997 онд  ОБЕГ –ын “Баярын бичиг”  

- 1999 онд ОБЕГ-н “Жуух бичиг” 

 - 2000 онд  МЗХ-ны “Цэргийн алдар” алтан медаль  

- 1996, 1998, 199 онд ОБ албаны төлөө 1.2.3-р зэргийн тэмдэг, п 

- 2002 онд ОБЕГ –н “Онц гал сөнөөгч” тэмдэг  

- 2005 онд МЗХ-ны  “Тамирчины алдар” алтан медаль,   

- 2001 онд Хөнгөн атлетикийн спортын мастер, 

-  2001 онд БТСУХ-ны “Хүндэт тэмдэг”,  

-  2006 онд МАСЗХ-ны “Алтан од” медаль  

- 2009 онд МЗХ-ны “Залуу үеийн халамжлан хүмүүжлэгч”  

- 2009 онд Монголын волейболын холбооны “Хүндэт тэмдэг”,  

- 2016 онд Дундговь аймгийн БТСГ-н Хүндэт тэмдэг,  

- 2015 онд Байгууллагын шилдэг ажилтан 

- 2017 онд  Монголын улсад волейболын спорт үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн 

медаль, “Хүндэт тэмдэг”  

- 2017 оны Монголын волейболын холбооны “Шилдэг” дасгалжуулагч,  

 - 2017 онд Монгол улсын волейболын спортын “Мастер”  

 

И.Галбадрах 

- 2002 онд Монгол улсад Биеийн тамир спортын хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 80 

жилийн ойн медаль 

- 2006 онд Биеийн тамир спортын хорооны ”Хүндэт” тэмдэг  

- 2009 онд Сумын Засаг даргын” Жуух бичиг” 

- 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль 

- 2011 онд ЗГХА Биеийн тамир спортын газрын “Жуух бичиг” 

- 2011 онд Дундговь аймгийн 70 жилийн ойн “Хүндэт” тэмдэг  

- 2013 онд Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 

- 2014 онд Сайнцагаан сумын 90 жилийн ойн медаль 

- 2014 онд ЗГХА Биеийн тамир спортын газрын “Тэргүүний ажилтан”  



- 2016 онд МЗХ-ны “Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч” медаль 

- 2016 онд Их барилга 90 жилийн ойн “Хүндэт” тэмдэг 

- 2016 онд Үйлчилгээний “Хүндэт ажилтан” тэмдэг  

- 2016 онд БМҮ-ийн бааз үүсч хөгжсөний 40 жилийн ойн медаль 

О.Буянтогтох 

- 2013 онд УАШТ-ний шилдэг дасгалжуулагч 

- 2014 онд МАЗХ-ны “Тэргүүний залуу алтан медаль 

- 2014 онд Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 

- 2014 онд МЗХ-ны “Тамирчны алдар” алтан медаль 

- 2014 онд Улс төр,  нийгмийн салбарын “Тэргүүний залуу” 

- 2014 онд Сайнцагаан сумын “Хүндэт тэмдэг”  

- 2015 онд Улс төр,  нийгмийн салбарын “Тэргүүний залуу” 

- 2016 оны U-17 насны УАШ тэмцээний Шилдэг дасагалжуулагч 

- 2016 оны U-16 насны УАШ тэмцээний Шилдэг дасагалжуулагч 

- 2016 онд Монголын үндэсний Олимпийн хорооны “Алтан медаль”  

- 2016 онд Сумын Засаг даргын “Жуух бичиг” 

- 2017 оны Байгууллагын шилдэг ажилтан 

Ё.Нэргүй  

- 2008 онд Байгууллын тэргүүний ажилтан 

- 2011 онд МЗХ-ны Хөдөлмөрийн алдар алтан медаль 

- 2012 онд сумын Засаг даргын жуух бичиг 

- 2017 онд Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 

- 2017 онд БСШУСЯ-ны  “Жуух бичиг” 

- 2017 онд Байгууллагын шилдэг ажилтан 

Д.Батсүрэн:  

- 2016 онд МЗХ-ны” Тэргүүний залуу” алтан медаль 

Ц.Отгончулуун:  

- 2011 онд Теаквондогийн спортын мастер 



- 2017 онд ЗГХА Биеийн тамир, спортын газрын “Спортын алдар” 

Ц.Майдармаа:  

- 2011 онд МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” алтан медаль 

- 2017 онд ЗГХА Биеийн тамир, спортын газрын “Хүндэт тэмдэг” 

- 2017 онд Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” 

 

 

 

                           Судалгаа гаргасан                          Ё.Нэргүй 

 

 

 

 

 

 


