
Эрдэнэдалай сумын БИЕИЙН 
ТАМИР СПОРТЫН ТӨВИЙН  

танилцуулга.



Байгууллагын танилцуулга.
 Эрдэнэдалай сумын Биеийн тамир спортын төв нь анх 2008 онд

байгуулагдаж даргаар нь Гомбын Пүрэв тасралтгүй 12 жил удирдаж
удирдлаганд нь арга зүйчээр А.Одбаяр, Г.Энхтайван, Г.Мөнхбат, няраваар
Ж.Ганчимэг, Ц.Тунгалаг, С.Лувсандорж, гэрээт ажилтнаар Х.Чойсүрэн,
Д.Ганболд, О.Болдбаатар, Д.Баттөр Ж.Ганбадрах, Д.Энхболд,Ж.Баяраа нар
ажиллаж байсан. Өнөөгийн байдлаар удирдах ажилтнаар Ө.Занабазар,
жижүүр мужаанаар С.Лувсандорж ажиллаж байна.

 Манай байгууллага нь жилд дунджаар давхардсан тоогоор 10000 гаруй
иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 800000-2000000 гаруй төгрөгийн орлого оруулан
ажиллаж байна. Мөн улс аймаг, бүс, орон нутгийн уралдаан тэмцээнд 20
орчим уралдаанд 250-аад тамирчдыг бэлтгэн амжилттай оролцуулдаг ба
өөрийн байгууллагын зүгээс орон нутгийн болон бүсийн чанартай уралдаан
тэмцээнийг 10 гаруйг зохион байгуулж700-гаад иргэн хамрагдуулж байжээ.



БТСТөв нь Дундговь аймгийн

биеийн тамир спортын газрын

харъяанд 2 орон тоотойгоор

ажиллаж байна. Тоглолтын

танхим, чийрэгжүүлэлтийн

өрөө , ширээний теннисний

танхим, эрхлэгчийн өрөө,

няравын өрөө, агуулахын өрөө

зэрэг 6 өрөө танхимтайгаар

үйл ажиллагаагаа явуулж

байна.



Ажилчдын товч танилцуулга
Арга зүйч - Ө.Занабазар /БТС тэргүүний ажилтан, 

волейболын спортын мастер, аймгийн заан цолтой. /

Мэргэжил-Биеийн тамирын багш, дасгалжуулагч.

Боловсролын зэрэг-Бакалавр

Ажилласан жил -22

Нярав, жижүүр-С.Лувсандорж

Мэргэжил – Нярав.

Боловсролын зэрэг – Бүрэн дунд

Ажилласан жил – 12 жил



Сүүлийн 6 жилд Эрдэнэдалай сумаас төрөн гарсан 

спортын алдартнуудаас дурдвал:

 1.Үндэсний спортын төрлөөр:

 Үндэсний бөх.  

 2015 онд А.Алтанхуяг Монгол улсын начин, Э. Даш нар Монгол улсын начин цол хүртэж байжээ.

 2016 онд Эрдэнэдалай сумын харъяат Б.Баярмөнх Аймгийн заан

 2017 онд Эрдэнэдалай сумын харъяат Д.Дэлгэрбат Аймгийн хурц арслан

 2019 онд Эрдэнэдалай сумын харъяат  Э.Золбоот Аймгийн заан

 2020 Эрдэнэдалай сумын харъяат  П.Энхболд Аймгийн арслан, Ш.Ганбаяр Аймгийн заан цол хүртэж байжээ.

 2. Шагайн харваа.

 2016 онд  Эрдэнэдалай сумын харъяат Т.Намжилдорж, Д.Ганбаатар, Ц.Бархүү нар /Монгол Улсын Мэргэн/.

 2020 онд Эрдэнэдалай сумын харъяат Д.Одгэрэл /МУХошой мэргэн / цол тус тус хүртжээ. 

 Хурдан морь : МУАУяач 1, ААУяач 6, САУяач 13 төрөн гарсан байна.

 Мөн спорт тоглоом, хөнгөн атлетикийн төрөлд спортын дэд мастер 3, спортын мастерын болзол 2 хүн 

биелүүлжээ. 



Эрдэнэдалай сумын баг 

тамирчдын 2020 оны 

тэмцээн уралдаанд 

оролцсон байдал.



2020 оны 09-р сарын 19-21 нд УБ
хотод зохиогдсон Баатарын Батчулууны
нэрэмжит өсвөрийн УАШ-х кроссын
тэмцээнд Р.Дэндэв дасгалжуулагчтай
баг тамирчид амжилттай оролцож
багаараа 5-р байр эзэллээ.

2500м зайд 10б ангийн сурагч
Ганбадрахын Цэрэнпунцаг 3-р байр
эзэлж сургууль, сум орон нутгийн
нэрийг улсад гаргалаа.

Тэмцээнд оролцоход тусалж дэмжсэн
сургуулийн захиргаа, эцэг эхчүүд
авъяаслаг сурагчиддаа сурлага спортын
өндөр амжилт хүсэн ерөөе.



2020.09.23-нд ахмадын баярын

нэрэмжит волейболын

тэмцээнийг сумын Ахмадын

хороотой хамтран зохион

байгуулж нийт 4 багийн 28

тамирчин оролцсон байна.

1-р байранд Мягмар ахлагчтай

баг

2-р байранд Дондог ахлагчтай

баг

3-р байранд Отгон ахлагчтай

багууд тус тус шалгарлаа.



 2020 оны 09-р сарын 24-нд сумын

ахмадын баярыг зохион явуулах үйл

ажиллагаа спорт зааланд явагдаж нийт 7

багийн 100 гаруй ахмадууд хамрагдаж

буухиа тэмцээн, ойрын зайн гүйлт, граунд

гольфын тэмцээнүүд явагдаж нийлбэр

дүнгээр байр эзлүүлэхэд :

 1-р байр Төвийн баг тамирчид

 2-р байрыг Сангийн-далай багийн

тамирчид

 3-р байрыг Цавчир багийн баг тамирчид

тус тус эзэллээ.



 2020 оны 10-р сарын 05-нд

цэрэг татлагын үйл ажиллагаа

БТСТөвд явагдаж тус сумаас

нийт 80 гаруй цэрэг өөрсдийн

биеэр ирж бүртгүүлэн 30

цэрэг цэргийн жинхэнэ албанд

татагдлаа.

 Эр цэргүүддээ эрүүл энхийг

хүсээд хугацаат цэргийн албаа

нэр төртэй хаагаад ирэхийг

хүслээ.



2020 оны аймгийн аварга

шагаруулах шатрын тэмцээн

10-р сарын-17нд Дундговь

аймагт зохион байгуулагдаж

Эрдэнэдалай сумаас оролцсон

Д.Найгалмаа ,М.Нямлхагва

нар тус бүр түрүүлж алтан

медаль өргөмжлөлөөр

шагнагдлаа.



Аймгийн аварга шалгаруулах ахмадын

спортын бага наадам 2020 оны 10-р

сарын 19-21-нд аймгийн төвд спортын 5

төрлөөр зохиогдож Эрдэнэдалай сумаас

14 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцож

багийн дүнгээр 4-р байр эзэллээ.

Тэмцээний шатрын төрөлд Цэцэгмаа 3-р

байр

Адъяадорж 2-р байр, Гранд гольфын

төрөлд Буянтогтох 2-р байр тус тус

эзэлж өргөмжлөл медалиар шагнагдлаа.



Шатрын төрөлд 3-р

байранд шалгарсан

Цэцэгмаа шагналын

давцан дээр



Гранд гольфын тамирчин

Буянтогтох тэмцээндээ

оролцож цохилтоо

гүйцэтгэж байгаа нь.



Аймгийн аварга шалгаруулах

өсвөрийн үндэсний бөхийн

барилдаан 10-р сарын-22-нд

зохиогдож 18 насанд ЭД сумын

бөх Б.Доржсамбуу түрүүлж,

16-насанд ЭД сумын сурагч

Ц.Ганцог 3-р байранд шалгарч

багийн дүнгээр 2-р байр

эзэллээ.



2020 оны 10-р сарын 25-нд

УБ хотод 1990-2000 оны

төгсөгчдийн дунд

зохиогдсон нэг нутаг-нэг үе

уриан дор явагдсан

спортын наадмын

волейболын төрөлд

Эрдэнэдалайн 1995 оны

төгсөгчид 2-р байр эзэллээ



2020 оны 10-р сарын 29-ний

өдөр Дэлхийн алхалтын өдрийг

угтсан ажлын хүрээнд

зохиогдсон “Алхангаа ярилцъя”

сэдэвт өдөрлөгт нийт 70 гаруй

иргэд оролцож тэргүүн байранд

Соёлын төв, Цагдаагийн

хамтарсан баг, хоёрдугаар

байранд Хүүхдийн цэцэрлэг тус

тус орсон.



 Өсвөр үеийн үндэсний

бөхийн улсын аварга

шалгаруулах тэмцээнд

дундговь аймгаас 3 насны

ангилалд амжилттай

оролцож ирлээ.



Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн

өдрийн нэрэмжит волейболын

тэмцээнд нийт 6 багийн 42

тамирчид оролцож дүнгээ

гаргахад 1-р байранд Бямба-Од

ахлагчтай ЕБС-ийн баг

2-р байранд Очирсүлд ахлагчтай

Онцгой байдал, Цэцэрлэгийн

хамтарсан баг

3-р байранд Норовсүрэн

ахлагчтай банкуудын баг

тамирчид шалгарлаа.

2020.11.06.



2020 онд Эрдэнэдалай сумын өсвөр үе, насанд

хүрэгчдийн баг тамирчид улс, аймгийн чанартай

тэмцээнд 11 удаа оролцож алтан медаль-3, мөнгөн

медаль-3, хүрэл медаль-4-ийг авсан амжилтыг

үзүүллээ.



АНХААРАЛ   ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА


