
            
  

 
                                           Спортын холбоодын  бүртгэлийн нээлттэй мэдээл  
  

    

  Улаанбаатар хот 
   

                              2020 он 
   

Д/д   

УБЕГ-ийн 
Регистр 
дугаар: 

Улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээний нэршил 

Үйл ажиллагааны 
чиглэл 

Ерөнхий 
нарийн 
бичгийн 
дарга, 
Гүйцэтгэх 
захирлын 
мэдээлэл 

Утас Цахим шуудан УБЕГ-т 
бүртгэлтэй,                             
Удирдах 
зөвлөлийн дарга, 
Ерөнхийлөгч 

Бүртгэгдсэн 
огноо 

Шинэ    
чилсэн 
бүртгэл 

УБЕГ-т 
бүртгэлтэй 
Хуулийн 
этгээдийн хаяг 

                                                                                                                                 ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН ТӨРӨЛ 

1 1 

8290458 Монголын холч 
морин уралдаан 
үндэсний холбоо 

Сонгодог морин 
спорт, уралдаан 
зохион байгуулах, 
тив дэлхийн 
тэмцээнд тамирчдыг 
оролцуулах 

Б.Баатарчулуун 99352466 chuka1954@yaho
o.com 

Б.Баатарчулуун,  2018.09.24   Орхон, Баян-
Өндөр, 3-р баг, 
Уурхайчин, 3 
хороолол, 
Тэнгис төв,          
2 давхарт 

2 2 

8286078 Монголын сонгомол 
болон уламжлалт 
морин спортын 
холбоо 

Сонгомол болон 
уламжлалт морин 
спортыг хөгжүүлэх, 
сургалт, семинар 
зохион байгуулах, 
төсөл хөтөлбөр 
боловсруулах, ижил  
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Ш.Батбаяр 91117050 
91111425 

info@equestrian.
mn 

Б.Асралт 2018.08.01 2019.01.23 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 10-
р хороо,          7 
хороолол, 100 
айл, 18,       5 
тоот 

3 3 

8083754 Хийморь үндэсний 
морин спортын 
холбоо 

Морь сонирхогчдын 
боловсролыг дэмжих 
зорилгоор сургалт 
зохион байгуулах, 
судалгаа хийх, 
олимп, тэмцээн 
уралдаанд оролцох 
тамирчдыг бэлтгэх 

Л.Саранд-хүрэх 98090490 hiimori@yahoo.co
m 

Л.Саранд-хүрэх 2012.06.18 2018.03.20 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 2-р 
хороо, 19 
хороолол, 30 
байр 18 

4 4 

8188858 Монголын үндэсний 
жороо морин 
спортын холбоо 

Монгол жороо 
морины тойргийн 
болон байгалийн 
саадтай уралдааныг 
сурталчлах, сургалт 
явуулах, судалгаа 
хийх, төсөл, 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх, ижил 
зорилготой 

Д.Эрдэнэхуяг 88849494 monamblehorse@
yahoo.com  

Д.Эрдэнэхуяг 2015.10.19   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 9-р 
хороо, алтайн 
8, 241а тоот 

http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8290458
mailto:chuka1954@yahoo.com
mailto:chuka1954@yahoo.com
mailto:hiimori@yahoo.com
mailto:hiimori@yahoo.com
mailto:monamblehorse@yahoo.com
mailto:monamblehorse@yahoo.com


байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

5 5 

1015206 Монголын үндэсний 
бөхийн холбоо 

Үндэсний бөхийн 
дэвшилтэд өв 
уламжлалыг 
баяжуулан 
хөгжүүлэх, судлах, 
сурталчлах, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах 

Б.Цогтбаатар 99043264 Tsogoo.b@gmail.c
om,     
Badmaa4447@gm
ail.com 

Л.Чинбат 2010.12.27 2018.04.03 Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 6-р 
хороо, . 

6 6 

8087547 Монголын үндэсний 
сурын холбоо 

Үндэсний сур 
харвааны уламжлалт 
төрөл зүйлийг 
сэргээх, 
боловсронгуй болгох 
хөгжүүлэх 

Б.Наранбаяр 96017403. 
99194818 

info@national-
archery.mn  

Ч.Энхтайван 2012.09.08 2015.12.25 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
МҮОХ                   
113 тоот 

7 7 

8147043 Буриад сурын 
холбоо 

Буриад сурын 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурталчлах, хойч 
үедээ өвлүүлэх, 
залуу халааг бэлтгэх, 
тэдний үйл 
ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх 

Б.Амарсайхан 88005908 amaraa53@yahoo
.com 

О.Гарам 2014.08.06 2019.07.09 Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 10-р 
хороо, 2 хэсэг, 
Билэг ХХК-ний 
байр 

8 8 

 Монголын 
уламжлалт 
харваачдын холбоо 

Үндэсний уламжлалт 
харвааны төрөл, 
эртний уламжлалт ёс 
заншил, дэг жаягийг 
сэргээн хөгжүүлэх, 
хойч үедээ өвлүүлэх, 
сурталчлах 

М.Зоригт 99110036 zorigt.zorra@yaho
o.com 

М.Зоригт 2010.02.04   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 1-р 
хороо, 12 тоот 

9 9 

8296014 Монголын үндэсний 
харваачдын холбоо 

  Б.Хүрэлбаатар 99991204     2018.11.27   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 11-р 
хороо, 2 хэсэг, 
76, 8 тоот 

10 10 

6507743 Монгол үндэсний 
өвөг урианхайн 
сурын холбоо 

Монгол үндэсний 
урианхай сурын 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурын спортоор 
хичээллэх 
сонирхолтой хүүхэд 
залуусыг дэмжих, 
сургалт семинар 
зохион байгуулах, 

Б.Энхсайхан 99026468 

  

Х.Болдбаатар 2019.12.16   Улаанбаатар, 
Баянгол, 20-р 
хороо, бук, 3, 3 
тоот 

mailto:info@national-archery.mn
mailto:info@national-archery.mn
mailto:amaraa53@yahoo.com
mailto:amaraa53@yahoo.com
mailto:zorigt.zorra@yahoo.com
mailto:zorigt.zorra@yahoo.com


ижил зорилготой 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

11 11 

8265496 Монголын үндэсний 
морьт харвааны 
холбоо 

Морьт харвааны 
спортыг олон нийтэд 
сурталчлан 
таниулах, хөгжүүлэх, 
өсвөр үеийн 
тамирчид бэлтгэх, 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Б.Болдбаатар 89860090 
99887920 

boldbaatarmongol
@gmail.com 

Б.Болдбаатар 2017.12.27   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 8-р 
хороо, дэнж2, 
62 тоот 

12 12 

8283427 Морин сур харвааны 
холбоо 

Үндэсний морин сур 
харвааг хөгжүүлэх, 
хүүхэд залууст 
сурталчлан 
таниулах, түгээн 
дэлгэрүүлэх, сургалт, 
судалгаа хийх, төсөл 
хөтөлбөр 
боловсруулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Ш.Цогтхүү 91928808 tsogtkhuumail@g
mail.com 

Ж.Мөнхжаргал 2018.06.21   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 1-р 
хороо,            5-
р хороолол, 33, 
38 тоот 

13 13 

1018221 Монголын шагайн 
харвааны холбоо 

Шагайн харваан 
спортыг хөгжүүлэх, 
сонирхогчдын хүрээг 
өргөжүүлэх 
зорилгоор тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, судалгаа 
шинжилгээний ажил 
хийх, баг тамирчдыг 
бэлтгэх, 
дасгалжуулах 

Энхжаргал 99020920 
99113977 

jagai9902@gmail.
com 

Д.Энхбат 2014.06.20 2019.01.08 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, МҮОХ-
ны төв байр, 
108 тоот 

14 14 

1002686 Монголын үндэсний 
мөсний шагайн 
холбоо 

Уламжлалт мөсөн 
шагайн харвааг 
хөгжүүлэх, 
харваачдын залгамж 
үеийг бэлтгэх, 
материаллаг орчинг 
бэхжүүлэх, сургалт, 
судалгаа хийх, 
тэмцээн, уралдаан 
зохион байгуулах 

Ө.Содбаатар 99117872 nochroo@yahoo.c
om 

 Н.Эрдэнэ-Очир 2017.01.05 2020.04.03 Улаанбаатар,          
СХД, 14-р 
хороо,                       
1 хороолол           
14 байр 09 

mailto:boldbaatarmongol@gmail.com
mailto:boldbaatarmongol@gmail.com
http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8283427
mailto:tsogtkhuumail@gmail.com
mailto:tsogtkhuumail@gmail.com
mailto:jagai9902@gmail.com
mailto:jagai9902@gmail.com
mailto:nochroo@yahoo.com
mailto:nochroo@yahoo.com


15 15 

8123454 Монголын  мөсөн 
сурын холбоо 

Мөсөн сурын харвааг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах 

A.Гомбодорж 99090066 Gombodorj66@g
mail.com 

A.Гомбодорж 2013.12.20   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, рапид 
харш, 6-б, 114 
тоот 

16 16 

8259836 Монголын этно-
спортын нэгдсэн 
холбоо 

Этно-спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, 
тамирчид бэлтгэх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Б.Болдбаатар 89860090 boldbaatarmongol
@gmail.com 

Б.Болдбаатар 2017.11.07   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 8-р 
хороо, дэнж2, 
63 тоот 

17 17 

3069664 Монголын көкпар 
аударыспак тенге 
илу спортын холбоо 

Үндэсний спортыг 
хөгжүүлэх, олон 
нийтэд сурталчлах, 
уралдаан тэмцэн 
зохион байгуулах үйл 
ажиллагаа 

А.Ром 99429448 rom_arainur@yah
oo.com 

А.Ром 2013.08.28   Баян-Өлгий, 
Өлгий, 5-р баг, 
Ховд гол, 00 

18 18 

8127328 Монголын 
тогызхумалахын 
холбоо 

Тогыз хумалахын 
тоглоомыг улсын 
хэмжээнд 
сурталчлах, 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
хүүхэд залуучуудыг 
хөгжүүлж сургах, 
идэвхийг дээшлүүлэх 
үйл ажиллагаа 

Д.Ербол 99427988 erboldolday@gmai
l.com 

С.Асылхан  2014.02.04   Баян-Өлгий, 
Өлгий, 5-р баг, 
Ховд гол, 00 

                                                                                                                              ХАЛЗ ТУЛААН, ХҮЧНИЙ СПОРТЫН ТӨРӨЛ 

19 1 

8055335 Монголын бүстэй 
бөхийн холбоо 

Бүстэй бөхийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
өндөр ур чадвартай 
тамирчид бэлтгэх, 
сургалт семинар, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах 

Б.Жаргалсайха
н 

99030604 monkurganbtr@ya
hoo.com 

Б.Ганбаатар 2011.07.05 2017.04.18 monkurganbtr@
yahoo.com 
Улаанбаатар, 
Сонгинохайрха
н, 15-р хороо, 
1-р хороолол, 
20, 265 тоот  

20 2 

8260052 Монголын кураш 
бөхийн холбоо 

Кураш бөхийг 
хөгжүүлэх, тамирчид 
бэлтгэх, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Б.Ганбаатар 89119900 monkurganbtr@ya
hoo.com 

Б.Ганбаатар 2017.11.08   Улаанбаатар, 
Сонгинохайрха
н, 15-р хороо, 
1-р хороолол, 
20, 121 тоот 

http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8123454
mailto:Gombodorj66@gmail.com
mailto:Gombodorj66@gmail.com
mailto:boldbaatarmongol@gmail.com
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mailto:monkurganbtr@yahoo.com
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mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
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mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
mailto:monkurganbtr@yahoo.com%20%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD,%2015-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE,%201-%D1%80%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BB,%2020,%20265%20%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82
mailto:monkurganbtr@yahoo.com
mailto:monkurganbtr@yahoo.com


21 3 

8029075 Монголын жүдо 
бөхийн холбоо 

Жүдо бөхийн спортыг 
хөгжүүлэх, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, өндөр 
зэрэгтэй тамирчин 
бэлтгэх 

Б.Ууганбаатар 95119596 b.uuganbaatar@m
ongoljudo.mn, 
sukhee_judo2012
@yahoo.com  

Х.Баттулга 2010.07.20 2020.02.17 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 3-р 
хороо, 400 тоот 

22 4 

8144672 Монголын самбо 
бөхийн холбоо 

Монгол улсад самбо 
бөхийн спортыг 
хөгжүүлэх, хөтөлбөр 
боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, ололт 
амжилт техник 
технологийг 
нэвтрүүлэх, 
тамирчдад дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх 

Б.Ариун-эрдэнэ 99119949 contact@sambo.m
n 

Д.Гэрэл 2014.06.27   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Монголын 
үндэсний 
олимпын 
хорооны байр 
202 тоот 
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1013726 Монголын чөлөөт 
бөхийн холбоо 

Монгол улсад бөхийн 
чөлөөт, сонгомол 
барилдааныг 
хөгжүүлэх, энэ 
спортоор дамжуулан 
монгол хүний авьяас 
чадварыг нээн 
хөгжүүлэх, эх орноо 
сурталчлан 
таниулах, олимпын 
наадам, олон улс, 
тив дэлхийн 
хэмжээнд 
өрсөлдөхүйц 
тамирчид бэлтгэх 

П.Гансүх 88888033 MGL@unitedworld
wrestling.org,                              
chkana_85@yaho
o.com 

Л.Чинбат 
П.Гансүх 

2012.01.26 2017.01.30 
2020.07.27 

Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, 305 тоот 

24 6 

1076582 Монголын жюү 
жицүгийн холбоо 

Жюү жицүгийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
уралдаан, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

О.Болд-Эрдэнэ 98989998 mjjf.contact@gmai
l.com, 
o_bolderdene@ya
hoo.com 

Х.Эрдэнэбаатар 2015.05.26 2019.05.23 Улаанбаатар, 
Баянгол, 8-р 
хороо, 3 
хороолол, 
Чингүнжав, 21-
303 тоот 
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8149976 Монголын хүндийн 
өргөлтийн холбоо 

Хүндийн өргөлтийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
тамирчид бэлтгэх, 
дэлхийн болон 
олимпийн тэмцээнд 
оролцуулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

Ц.Хосбаяр 88000999 mongolia.weight
lifting    
@gmail.com 

С.Үенбаатар 2014.09.15  2020.09.15 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
Олимпын 
хорооны байр 
107 тоот 

mailto:,%20sukhee_judo2012@yahoo.com
mailto:,%20sukhee_judo2012@yahoo.com
mailto:,%20sukhee_judo2012@yahoo.com
mailto:contact@sambo.mn
mailto:contact@sambo.mn
mailto:MGL@unitedworldwrestling.org,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20chkana_85@yahoo.com
mailto:MGL@unitedworldwrestling.org,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20chkana_85@yahoo.com
mailto:MGL@unitedworldwrestling.org,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20chkana_85@yahoo.com
mailto:MGL@unitedworldwrestling.org,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20chkana_85@yahoo.com
mailto:o_bolderdene@yahoo.com
mailto:o_bolderdene@yahoo.com
mailto:o_bolderdene@yahoo.com
mailto:o_bolderdene@yahoo.com
mailto:mongolia.weightlifting@gmail.com
mailto:mongolia.weightlifting@gmail.com
mailto:mongolia.weightlifting@gmail.com
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8028508 Монголын 
пауэрлифтингийн 
нэгдсэн холбоо 

Монгол улсад 
пауэрлифтингийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
тамирчин бэлтгэх 

Д.Баттулга 99110749 tuga_77@yahoo.c
om 

З.Буяннэмэх 2010.07.07 2017.06.09 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 1-р 
хороо, 220 
мянгат, 1, 38 
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8104468 Монголын боксын 
холбоо 

Боксын спортыг 
хөгжүүлэх, дэлхийн 
хэмжээнд өрсөлдөх 
тамирчдыг бэлтгэх, 
дасгалжуулах, 
тэмцээн зохиох, 
сурталчлах 

Г.Бадрах 99118787,
99196425 

ganboldbadrakh@
gmail.com 

Т.Мөнхбаяр 2013.04.24 2017.04.24 
2021.02.24 

Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, бага 
тойруу, 
Спортын төв 
ордон 212 тоот 

28 
10 

8187126 Монголын кикбокс 
сонирхогчдын 
холбоо(wako) 

Кикбоксын спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, 
сонирхогчдыг дэмжих 

Б.Халиун 99728269 monkickboxing@y
ahoo.com  

О.Алтанпүрэв 2015.09.25   Улаанбаатар, 
Баянгол, 6-р 
хороо,       10-р 
хороолол, 
Кёкүшюү 
цамхаг, К103-13 
тоот 

11 мутай бокс   О.Алтанпүрэв 91189018 Бат-эрдэнэ       

29 12 

8108005 Монголын  
таеквондогийн 
холбоо (wtf) olymp 

Таеквондогийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурталчлах, хүүхэд 
залуучуудын дунд 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах 

Эрдэнэбаатар 96962288 mongolia_wtf@ya
hoo.com,   
info@mongoliatae
kwondo.mn  

Д.Энхбат 2013.05.30   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, Хурд-1 
байр 1 орц 
өөрийн байр 

30 13 

8054304 Олон улсын 
таеквондогийн 
монголын холбоо 

  Б.Мөнх-Оргил 99105125 itfmon@gmail.com С.Жаргалсайхан  2011.06.17     

31 14 

8320063 Монголын киокушин 
каратэгийн холбоо 

Киокушин каратэгийн 
үзэл санаа, гүн 
ухаан, өв соёл, түүх 
уламжлалыг хүүхэд 
залуус, иргэдэд 
сурталчлан 
таниулах, энэ 
төрлөөр сонирхон 
хичээллэгчдийн 
хүрээг тэлэх, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Д.Чинзориг 99110916 contact@kyokushi
nkaikan.org.mn  

Д.Чинзориг 2019.08.14   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 1-р 
хороо, 
энхтайвны 
өргөн чөлөө, 
10/4 

mailto:tuga_77@yahoo.com
mailto:tuga_77@yahoo.com
mailto:monkickboxing@yahoo.com
mailto:monkickboxing@yahoo.com
mailto:mongolia_wtf@yahoo.com,info@mongoliataekwondo.mn
mailto:mongolia_wtf@yahoo.com,info@mongoliataekwondo.mn
mailto:mongolia_wtf@yahoo.com,info@mongoliataekwondo.mn
mailto:mongolia_wtf@yahoo.com,info@mongoliataekwondo.mn
mailto:itfmon@gmail.com
mailto:contact@kyokushinkaikan.org.mn
mailto:contact@kyokushinkaikan.org.mn
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8182442   Монголын 
шинкиокушинкай 
каратэгийн сингитай 
холбоо 

Хүүхэд, залуучуудад 
каратэгийн эрдмийг 
сургах, бие бялдар 
оюун санааны өв 
тэгш хүмүүжил 
олгоход дэмжлэг 
үзүүлэх, 
амжилтаараа эх 
орноо тив дэлхийд 
сурталчлах 

Б.Гомбогэрэл 91910221 wko_mongolia_shi
nkyokushinka@ya
hoo.com 

Б.Гомбогэрэл 2015.07.24   Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 2-р 
хороо, Ундарга 
төв, 2-р давхар 

  

          

33 16 

8233306 Дэлхийн бие 
хамгаалах монгол зо 
урлагийн холбоо 

Үндэсний бие 
хамгаалах урлагийг 
сурталчлах, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх 

Д.Энхбат  89956556, 
91916871 

aka_mongolzo@y
ahoo.com  

Д.Алтанхүү 2017.01.25   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 11-р 
хороо, 7 хэсэг, 
308, 501 тоот 

34 17 

8007934 Монголын туялзуур 
сэлэмний холбоо 

Туялзуур сэлэмний 
спортыг хөгжүүлэх 

Д.Ганбаатар 99900155  
11345450 

mongolia@fencing
.mn  
ganbaad1@gmail.
com 

Г.Дашням 2009.08.07 2017.11.10 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 106 тоот 

ХЭМЖИГДЭХҮҮНТЭЙ СПОРТЫН ТӨРЛҮҮД             

35 1 

8197229 Монголын байт 
харвааны холбоо 

байт харвааны 
спортыг хөгжүүлэх, 
тамирчид бэлтгэх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
сурталчлах 

Амаржаргал 99104463  
mongolia.archery
@gmail.com,         
baasanhuut@yah
oo.com 

П.Цагаан 2007.04.27 2016.01.07 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
Олимпийн 
хорооны байр 1 
давхар 107 
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1015087 Монголын буудлага 
спортын холбоо 

Буудлага спортыг 
хөгжүүлэх, 
тамирчдын ур 
чадварыг нээн 
илрүүлж, олон улс, 
тив, дэлхий, олимпын 
наадамд өрсөлдөх 
өндөр зэрэглэлийн 
тамирчдыг бэлтгэх, 
сурталчлах, ижил 
зорилготой 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

Д.Лхамсүрэн 99163777 info@shooting.mn Н.Энхболд 2015.01.19 2018.06.07 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Үндэсний 
Олимпын хороо 
202 

http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8182442
mailto:wko_mongolia_shinkyokushinka@yahoo.com
mailto:wko_mongolia_shinkyokushinka@yahoo.com
mailto:wko_mongolia_shinkyokushinka@yahoo.com
mailto:aka_mongolzo@yahoo.com
mailto:aka_mongolzo@yahoo.com
mailto:info@shooting.mn
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1012819 Монголын бүжгийн 
спортын холбоо 

Монгол улсад 
бүжгийн спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, зохион 
байгуулах 

Г.Мөнхцэцэг 88087418 mdsfscrutineer@g
mail.com     
generalsecretary
@dancesport.mn  

А.Мөнгөнхуяг 2011.05.30 2019.11.14 mdsfscrutineer
@gmail.com 
Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 207 тоот  

38 4 

8168393 Монголын  
гимнастикийн холбоо  

Гимнастикийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
хүүхэд залуучуудыг 
өргөнөөр хамруулах, 
олимп, олон улсын 
уралдаан тэмцээнд 
баг тамирчдаа 
бэлтгэж оролцуулах 

Г.Ерөөл-бат 99995158 mglgym@gmail.co
m 

Б.Лхагважав 2015.03.10   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, бага 
тойруу, 
Спортын 
бэлтгэлийн төв 

39 5 

8160627 Монголын дугуйн 
холбоо 

Дугуйн спортыг 
хөгжүүлэх, баг 
тамирчдыг дэмжих, 
тэмцээн, уралдаан 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

З.Наран   96997000 cyclingfederationof
mongolia@gmail.c
om 

Ж.Батзандан 
 
П.Ганхүү 

2014.12.24 2017.01.25 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
МҮОХ-ны 208 
тоот 

40 6 

1022504 Монголын усан спорт 
сонирхогчдын 
холбоо 

Усан спорт сонирхогч 
иргэдийн авьяас, ур 
чадварыг нээн 
хөгжүүлэх, тамирчид 
бэлтгэх, сургалт, 
уралдаан, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

 
Х.Энхмандах 

94112008 mandakh79@yah
oo.com 
swimming.mgl@g
mail.com 

П.Батсайхан 2018.02.07   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Капитал хаус 1 
давхар 

41 7 

1015079 Монголын хөнгөн 
атлетикийн холбоо 

Хөнгөн атлетикийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
уралдаан тэмцээн, 
сургалт семинар 
зохион байгуулах, 
судалгаа төсөл 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх, ижил 
зорилготой 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

Ч.Зоригтбаатар 99100530 zorigoo_sport@ya
hoo.com, 
manzushirmanzus
hir@gmail.    com 

Л.Болд 2017.03.14 2018.09.21 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 7-р 
хороо, 11 
хороолол, 6, 
124 тоот 

                                                                                                                                       СПОРТ ТОГЛООМЫН ТӨРӨЛ 

42 1 

8087342 Монголын бадминтон 
сонирхогчдын 
холбоо 

Бадминтоны спортыг 
бүх нийтийн хүртээл 
болгох, мэргэжлийн 
тамирчин, боловсон 
хүчин бэлтгэх 

З.Галхүү 91117363 mba@badminton.
mn,          
ishhuu@yahoo.co
m 

Н.Зулбаатар 2012.09.13   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, МҮОХ-ы 
байр, 403 
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8030111 Монголын бейсбол 
софтболын үндэсний 
холбоо 

Бейсболын спортыг 
хөгжүүлэх 

Б.Энхцацрал, 
М.Сугарсүрэн 
Чүлтэм 
Мөнхсайхан 
Бейсбол 
Софтбол 
89055787 

99118676 mongolbaseball@
gmail.com 

М.Сугарсүрэн 2010.08.11   Монголын 
бейсбол 
софтболын 
үндэсний 
холбоо 
Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 102 тоот 

44 3 

1013823 Монголын 
волейболын холбоо 

Волейболын спортыг 
хөгжүүлэх, 
тамирчдыг бэлтгэх, 
дасгалжуулах, 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
сургалт семинар 
явуулах 

Г.Баярсайхан 99090301 info@mva.mn Т.Баярхүү 2014.03.19  2020.05.13 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
МҮОХ-ны байр 
402 тоот 

45 4 

8202087 Монголын гандболын 
холбоо 

Гандболын спортыг 
хөгжүүлэх, тамирчид 
бэлтгэх, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх 

Д.Энэбиш 99289935 enegee@yahoo.c
om 

Д.Жаргалсайхан  2016.02.23   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, бага 
тойруу, 55, 
БТСХТөв 3 
давхар 304 
тоот 

46 5 

1016245 Монголын сагсан 
бөмбөгийн холбоо   

Сагсан бөмбөгийн 
спортыг хөгжүүлэн 
сурталчлах, өндөр ур 
чадвартай тамирчид 
бэлтгэх, сургалт 
семинар, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах 

Б.Дамба 99140124 basketballmongoli
a@gmail.com 

Ц.Цэвэрбал 2012.03.27 2016.02.18 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, байр 

47 6 

8142971 Монголын гурвын 
эсрэг гурав сагсан 
бөмбөгийн холбоо 

Сагсан бөмбөгийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
судалгаа хийх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
баг тамирчин 
бэлтгэх, 
дасгалжуулах 

С.Төгсжаргал 88116679 tugsjargal.s@mgl3
x3.com 

Л.Мягмаржав 2014.06.12 2017.03.23 Улаанбаатар, 
Баянгол, 6-р 
хороо, 14а, 13 

48 7 

8041466 Монголын хөл 
бөмбөгийн холбоо 

Хөл бөмбөгийн 
спортыг хөгжүүлэх 

Д.Тэрбаатар 99090502 jargal.s@the-
mff.mn,                           
mongolianff@the-
mff.mn 
galdansukh.ref@g
mail.com 

А.Ганбаатар 2010.12.31 2020.01.27 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 01 тоот 

49 8 

8282145 Монголын талбайн 
теннисний холбоо 

Талбайн теннисний 
спортыг хөгжүүлэх, 
хүүхэд залуусыг 
дасгалжуулах, 
сургалт сурталчилгаа 

Ж.Батжаргал 95570311  mongoliantennisas
sociation@gmail.c
om 

Р.Мягмарсүрэн  2018.06.08   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 5-р 
хороо, 1, 53 
тоот 

mailto:mongolbaseball@gmail.com
mailto:mongolbaseball@gmail.com
mailto:info@mva.mn
http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8202087
mailto:basketballmongolia@gmail.com
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явуулах, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

50 9 

1052411 Монголын софт 
теннисний холбоо 

Софт теннисний 
спортыг Монголд 
улсад дэлгэрүүлэн 
хөгжүүлэх, хүүхэд 
залуучуудыг 
өргөнөөр хамруулах, 
олон улсын уралдаан 
тэмцээнд баг 
тамирчдаа бэлтгэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх 

Э.Энхмөнх 99083309 new_msta@yahoo
.com 

Ж.Түмэн-аюуш 2015.06.09   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
Чингисийн 
өргөн чөлөө 
МҮОХ 112 

51 10 

8001138 Монголын ширээний 
теннисний холбоо 

Ширээний теннисний 
спортыг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх 

С.Галбадрах 99156872 galbadrakh2000@
yahoo.com 

Ц.Гантулга 2009.03.31 2017.01.25 Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 4-р 
хороо, 18 

52 11 

8106193 Монголын гольфийн 
холбоо 

Монгол улсад 
гольфийн спортыг 
хөгжүүлэх, түгээн 
дэлгэрүүлэх, 
сурталчлах 

Б.Маргад 99998603, 
99118982 

 info@mga.mn  Н.Золжаргал 2013.05.14 2018.03.13 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 2-р 
хороо, 5 
хороолол, 26/1, 
29 тоот 

53 12 

8202133 Модон бөмбөгийн 
холбоо 

Модон бөмбөгийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурталчлах, уулзалт, 
тэмцээн зохион 
байгуулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Ч.Эрдэнэтуяа 99063275 mglwoodball@gm
ail.com 

Д.Жаргалсайхан  2016.02.23   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, Биеийн 
тамир спортын 
хөгжлийн төв, 
3-р давхар, 304 
тоот 

54 13 

8148422 Монголын крикетын 
холбоо  

Монгол улсад 
крикетийн спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, хүүхэд 
залуучуудын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, төсөл 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

Г.Баттулга 99074866,  cricketmgl@gmail.
com 

Г.Баттулга 2014.08.26   Улаанбаатар, 
Баянгол, 20-р 
хороо, 
үйлдвэрийн 
баруун бүс, 132 
тоот 

55 14 

1031236 Регбинийн холбоо   Л.Загдсүрэн 89007655 enkh-
amgalan@mrfu.m
n 

 Б.Болдбаатар  2014.06.26   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Олимпын 
хорооны байр 
104 тоот 
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56 1 

6160832 Монголын авто 
машин мотоциклийн 
спортын холбоо 

Монголын 
автомашин 
мотоциклийн 
спортын клуб 

Д.Очирсүх 
 
Болд 

99909473 
 
99011219 
  

mamsf@mongoln
et.mn 

Б.Ганхөлөг 
2019.11.04 

2017.03.16 2019.11.04 ochirsukh.moto
@gmail.com 
Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, МҮОХ 
байр 118  

Автомашин, 
мотоциклийн спортыг 
хөгжүүлэх, тэдний 
эрхийг хамгаалах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

ochirsukh.moto@g
mail.com 

57 2 

  Монголын агаарын 
спортын холбоо 

  Б.Болормаа 99086452 masfmongolia@g
mail.com,    
boloroo_b_2000@
yahoo.com,  

Б.Намсрай       

58 3 

8003734 Монголын нисэх 
загварын спортын 
нийгэмлэг 

Хүүхэд залуучуудыг 
нисэх загварын 
спортоор 
хичээллүүлэх, 
сурталчлах, тэдэнд 
дэмжлэг үзүүлэх 

Л.Бямбажав 99994652 masa.mongolia@y
ahoo.com 

Л.Бямбажав 2009.05.15   Улаанбаатар, 
Баянгол, 2-р 
хороо, 42 

59 4 

8072612 Монголын шүхрийн 
спортын нийгэмлэг  

Шүхрийн спортын 
төрлүүдийг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, ур 
чадвартай баг, 
тамирчид бэлтгэх, 
сургалт явуулах, 
олон улсын тэмцээнд 
оролцуулах, 
холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

Г.Ганбаатар 99035464 mongolair@gmail.
com 

Г.Ганбаатар 2012.02.07 2018.01.09 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, 30 тоот 

60 5 

8225028 Монголын 
ханглайдинг, 
параглайдингийн 
нийгэмлэг 

Ханглайдинг, 
параглайдингийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
олон улс, тив, 
дэлхийн тэмцээнд 
өрсөлдөх, амжилт 
гаргах тамирчдыг 
бэлтгэх 

Б.Долгормаа 99955153 dolgormaa@mhpa
.mn 

Ц.Төгөлдөр 2016.11.08 2018.01.26 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, Амарын 
гудамж 29, Сан 
бизнес төв 4 
давхар 401 

61 6 

1017942 Монголын радио 
спортын холбоо 

Радио спортын 
төрлүүдийг 
хөгжүүлэх, хүн амын 
чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, 
тэдэнд бие бялдрын 
өв тэгш хүмүүжил 

З.Бат-Эрдэнэ 91917388 mrsf@mrsf.mn  О.Шаалуу 2016.02.18   Улаанбаатар, 
Сонгинохайрха
н, 29-р хороо, 
Москва 
хороолол, 
133/3-р байр 2-
р орц, 137 тоот 
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олгох, олон улсын 
уралдаан тэмцээнд 
тамирчдыг бэлтгэх, 
дасгалжуулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

62 7 

8085897 Монголын эйрсофт 
буудлагын холбоо 

"Эйрсофт" спорт бууг 
хүүхэд залуучуудын 
дунд хөгжүүлэх, 
сургалт, семинар 
зохион байгуулах, 
ижил төстэй 
холбоодтой хамтран 
ажиллах, туршлага 
солилцох 

Б.Тулга 86110200 airsoftmongolia@g
mail.com 

А.Арслан 2012.08.14 2018.11.15 Улаанбаатар, 
Баянгол, 3-р 
хороо, нарны, 6 
байр 139 тоот 

63 8 

8030847 Монголын практик 
буудлагын холбоо 
ГҮТББ 

Практик буудлагын 
спортыг хөгжүүлэх, 
тамирчид бэлтгэх, 
сургалт, уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулах 

Б.Наранбаатар 94994455 mgl@ipsc.org Б.Наранбаатар 2010.08.24   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, 42 тоот 

64 9 

8225605 Монголын усан 
онгоцны загварын 
спорт 

Усан онгоцны 
загварын спортыг 
хөгжүүлэх, тамирчид 
бэлтгэх, сургалт 
зохион байгуулах. 

Ж.Вика 99122008, 
99379488 

  Ж.Вика  2016.11.11   Дархан-Уул, 
Дархан, 16-р 
баг, 1 
хороолол, Баян 
идэр төв 

65 10 

8117136 Монголын 
рафтингийн холбоо 

Монголд рафтингийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
хүүхэд залууст 
сурталчлах, 
тамирчид бэлтгэх 

Д.Алтангэрэл 88118388 sb.bold@gmail.co
m 

П.Алтангэрэл 2013.10.11   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 4-р 
хороо, 50 
мянгат, 20-р, 34 

                                                                                                                                            ОЮУНЫ СПОРТЫН ТӨРӨЛ 

66 1 

8141452 Монголын даамын 
холбоо 

Монгол Улсад 
даамын спортыг 
хөгжүүлэх, 
сонирхогчдыг 
дэмжих, тэмцээн 
уралдаад оролцох, 
сургалт, семинар 
зохион байгуулах, 
ижил төстэй 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Б.Мөнхжин  99136177 daam.mongolia@
gmail.com 

А.Ундраа 2014.05.29 2018.04.05 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 5-р 
хороо, 
Ньюмайнд байр 
105 тоот 

67 2 

1013831 Монголын шатрын 
холбоо 

Шатрын спортыг 
хөгжүүлэх, 
тамирчдыг бэлтгэх, 
тэдний авьяас ур 
чадварыг нь 

И.Отгонбат 70111880  info@mcf.mn Я.Санжмятав 2015.01.13 2020.03.02 
2021.03.01 

Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 2 

mailto:airsoftmongolia@gmail.com
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http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8030847
mailto:mgl@ipsc.org
mailto:sb.bold@gmail.com
mailto:sb.bold@gmail.com


дээшлүүлэх, 
уралдаан тэмцээн 
зохиох, сурталчлах 

давхар 204 
тоот 

68 3 

8127476 Монголын го-гийн 
холбоо 

Го-гийн спортыг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, сурталчлах, 
сургалт зохион 
байгуулах 

Ш.Баяржаргал 91690151 arvantrade@gmail
.com 

Ш.Баяржаргал 2014.02.06   Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 4-р 
хороо, бага 
тойруу, 32, 32 
тоот 

69 4 

8156204 Иогчдын холбоо Эртний иогийн тухай 
түүх мэдээллийг 
олон түмэнд 
сурталчлах, сургалт 
семинар зохион 
байгуулах 

О.Гэрэлтуяа 99117987 ogerel_30@yahoo
.com, 
info@yogafederati
on.mn 

Г.Түүхэнзаяа 2014.11.14 2018.01.18 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 1-р 
хороо, 
олимпын, 17, 
609 тоот 

70 5 

8268126 Монголын иогийн 
мэргэжлийн спортын 
холбоо 

Монголын иогоор 
хичээллэгсдийн эрх 
ашгийг хамгаалах, 
эрүүл бие бялдартай 
болгох зорилгоор 
сургалт, семинар 
зохион байгуулах, 
сурталчлах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Ж.Нямсүрэн 99102940 
99197990   
94057077 

n.jamsran@gmail.
com 

Ж.Нямсүрэн 2018.01.22   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 4 
улирлын 
цэцэрлэг, с3-
101 

71 6 

8031282 Монголын оюун 
ухааны академи 

Оюуны спортын 
төрлүүдийг 
дэлгэрүүлэх, 
хөгжүүлэх, сургалт, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

Х.Хатанбаатар 7000-
2266, 

manager@master
mind.mn 

Х.Хатанбаатар 2010.09.02 2015.11.15 Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 8-р 
хороо, 1005 
тоот, ХУД, 11-р 
хороо, Зайсан 
Zaisan Square, 
5-р давхар, 504 
тоот /Танктай 
хөшөөний чанх 
хойно/ 
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8160732 Монголын шооны 
холбоо 

Шооны спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, баг 
тамирчдыг бэлтгэх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах 

Х.Хатанбаатар 88064196,      
70002266 

memorysport.mn
@gmail.com 

Х.Хатанбаатар 2014.12.25    ХУД, Оргил 
стар хотхон, 58-
1- 4 

http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8127476
mailto:arvantrade@gmail.com
mailto:arvantrade@gmail.com
mailto:info@yogafederation.mn
mailto:info@yogafederation.mn
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mailto:info@yogafederation.mn


73 8 

8061491 Монголын спорт 
өрөлтийн  холбоо 

Спортын өрөлтийн ач 
холбогдлыг олон 
нийтэд сурталчлан 
таниулах, сургалт, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
оролцох, туршлага 
солилцох, төсөл 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх 

Э.Даваажаргал 80042266 mssa@mastermin
d.mn, 
sporturult@gmail.c
om 

Х.Хатанбаатар 2011.11.18 2018.06.26 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, 91 тоот, 
Хан-Уул дүүрэг, 
11-р хороо, 
Зайсан Скүэр 
оффис, 5-504 
тоот 
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8054444 Биетэтгэх хийн 
дасгалын холбоо 

  Х.Оюунбилэг 99893148 qigong_taichi@ya
hoo.com 

Х.Оюунбилэг 2011.06.20   Улаанбаатар, 
Сонгинохайрха
н, 14-р хороо, 
байранд,                  
Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, Жи Ди 
төв, 306 тоот 

                                                                                                                                  ПАРАЛИМПИЙН СПОРТЫН ТӨРЛҮҮД 

75 1 

8229953 Монголын хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн буудлага 
спортын холбоо 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн нийгмийн 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх, биеийн 
тамир спортоор 
хичээллүүлэх, 
сургалт, тэмцээн, 
уралдаан зохион 
байгуулах 

Л.Ундралбат 99100998 undralbat@yahoo.
com 

О.Гүндэгмаа 2016.12.23 2018.06.08 Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 16-р 
хороо, 16 
хороолол, 
ҮБХИС 

76 2 

8249881 Монголын 
парабочигийн холбоо 

Парабочигийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

С.Алтанхундага 99117793 khundagad@yaho
o.com 

С.Алтангэрэл  2017.07.19   Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 3-р 
хороо, 
төмөрчний, 22, 
8 тоот 

77 3 

8016275 Монголын 
паралимпийн жүдо 
бөхийн холбоо 

Пара жүдо бөхийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурталчлах, 
тамирчдыг 
дасгалжуулах, 
туслалцаа үзүүлэх 

Б.Нарантуяа 99107437 nandin_1208@ya
hoo.com 

Х.Цагаанбаатар 2010.01.18 2016.04.16 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, В корпус 

78 4 

8237778 Монголын үндэсний 
парахөнгөн атлетик 
сонирхогчдын 
холбоо 

Пара хөнгөн 
атлетикийн спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд 

 
99954216 mnparalimp@yah

oo.com 

Ц.Нэргүйбаатар  2017.03.13   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, 
ажилчны, 1, 17 
тоот 

mailto:mssa@mastermind.mn,sporturult@gmail.com
mailto:mssa@mastermind.mn,sporturult@gmail.com
mailto:mssa@mastermind.mn,sporturult@gmail.com
mailto:mssa@mastermind.mn,sporturult@gmail.com
mailto:qigong_taichi@yahoo.com
mailto:qigong_taichi@yahoo.com
mailto:khundagad@yahoo.com
mailto:khundagad@yahoo.com
mailto:mnparalimp@yahoo.com
mailto:mnparalimp@yahoo.com


тэмцээн зохион 
байгуулах, тамирчид 
бэлтгэх, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

79 5 

1004093 Монголын үндэсний 
парахөнгөн 
атлетикийн холбоо 

Монголын хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийг тив, дэлхий, 
олимпийн тэмцээнд 
оролцоход нь 
дэмжлэг үзүүлэх 

Б.Батдорж 99954216   
mnparalimp@yah
oo.com 

Б.Батдорж 2009.09.29   Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 13-р 
хороо, Энэрэл 
МСҮТ 01 тоот 
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8018758 Монголын 
параволейболын 
холбоо 

Параволейболын 
спортыг хөгжүүлэх, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах 

Д.Амаржаргал 96667307 
88824848 

paravolleyballmgl
@gmail.com 

Д.Сүрэнхорлоо 
О.Ганзориг 

2010.02.11   Улаанбаатар, 
Сонгинохайрха
н, 6-р хороо, 07 
тоот 
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8083592 Монголын хонхтой 
бөмбөгийн мөнгөн 
бөмбөг холбоо 

Харааны 
бэрхшээлтэй хүүхэд, 
залуучуудын дунд 
хонхтой бөмбөгийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
дэлгэрүүлэх, бэлтгэл 
сургуулилт хийлгэх, 
гадаадын ижил 
төстэй 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

П.Туул 89894053 tuul0217@yahoo.c
om 

Я.Батцэцэг 2012.06.14   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, 1503 
тоот 

82 8 

8238898 Монголын пара гар 
барилдааны холбоо 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн дунд пара 
гар барилдааны 
спортыг хөгжүүлэх, 
тамирчид бэлтгэх, 
тэмцээн зохион 
байгуулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

М.Батзаяа 80052305 Armwrestlingmgl
@gmail.com 

М.Батзаяа 2017.03.22   Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 8-р 
хороо, 16, 54 
тоот 

83 9 

8228469 Монголын пара 
бадминтоны эрч хүч 
холбоо 

Парабадминтоны 
спортыг иргэдэд 
сурталчлан 
таниулах, сургалт 
сурталчилгаа 
явуулах 

С.Чинцогт 96659223 chintsogt.s@gmail
.com 

С.Чинцогт 2016.12.12   Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 17-р 
хороо, 
сурагчийн 28, 
302 тоот 

84 10 

8077134 Монголын пара 
таеквондогийн 
холбоо 

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд 
таеквондогийн 
спортыг сурталчлах, 
тамирчид, гишүүдийн 

Д.Мөнхбаатар 
 
Б.Баясгалан 

99015241 Erd_khul@yahoo.
com 

Д.Мөнхбаатар 2012.03.26   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 12-
р хороо, 380 
тоот 

mailto:paravolleyballmgl@gmail.com
mailto:paravolleyballmgl@gmail.com
mailto:tuul0217@yahoo.com
mailto:tuul0217@yahoo.com
mailto:Armwrestlingmgl@gmail.com
mailto:Armwrestlingmgl@gmail.com
mailto:chintsogt.s@gmail.com
mailto:chintsogt.s@gmail.com
mailto:Erd_khul@yahoo.com
mailto:Erd_khul@yahoo.com


дунд тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, тэдний 
эрх ашгийг 
хамгаалах 

85 11 

 Монголын 
хараагүйчүүдийн хөл 
бөмбөгийн холбоо 

 Н.Энхтуул 95690326 info@mbff.mn Б.Даваасүрэн 
99936430 

2021.01.24   

                                                                                                                                   ӨВЛИЙН СПОРТЫН ТӨРЛҮҮД 

85 1 

8159238 Монголын тэшүүрийн 
холбоо 

Тэшүүрийн спортыг 
хөгжүүлэх, өндөр 
зэрэглэлтэй баг, 
тамирчдыг бэлтгэх, 
дасгалжуулах, 
уралдан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
сурталчлах 

Ц.Нарангэрэл 89003472 mongoliaskating@
gmail.com 

Д.Болормаа  2014.12.15 2015.12.25 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Олимпик хаус-
109 

86 2 

8158177 Монголын хоккейн 
холбоо ГҮТББ 

Монгол улсад 
хоккейн спортыг 
хөгжүүлэх, түгээн 
дэлгэрүүлэх, 
сурталчлан 
таниулах, өндөр 
чадвартай баг 
тамирчид бэлтгэх, 
сургалт, секц, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
олон улсын 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

Н.Бат-эрдэнэ 99196558 icehockey.mgl@m
ihf.com 

Б.Жавхлан 2014.12.03 2019.05.13 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
МҮОХ-ны байр 

87 3 

1020919 Монголын биатлоны 
холбоо 

Биатлоны спортыг 
хөгжүүлэх, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах 

Б.Наран-идэр 99104454  Info@biatlon.mn Б.Наран-идэр 2009.11.30 2015.12.31 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 3-р 
хороо, 

88 4 

8027048 Монголын цанын 
холбоо 

Цанын спортыг 
хөгжүүлэх, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, 
сурталчлах 

Б.Гэрэл-од 88072880 info@mongoliansk
i.mn 

Р.Хатан  2010.06.10 2018.11.22 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 408 тоот 
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8207097 Монголын өвлийн 
усанд сэлэлтийн 
холбоо 

Өвлийн усан спортыг 
хөгжүүлэх, 
сурталчлах, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах  

Ш.Даваадорж 96264148, 
99889643,  

mongolian.winters
wim@gmail.com 

Ш.Даваадорж 2016.04.06   Улаанбаатар, 
Баянгол, 9-р 
хороо, 3 
хороолол, сот 
3-2, 81тоот 

mailto:mongoliaskating@gmail.com
mailto:mongoliaskating@gmail.com
mailto:icehockey.mgl@mihf.com
mailto:icehockey.mgl@mihf.com
mailto:info@mongolianski.mn
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mailto:mongolian.winterswim@gmail.com
mailto:mongolian.winterswim@gmail.com


                                                                                                    ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ СПОРТЫН ТӨРӨЛ 

90 1 

8022399 Монголын 
бодибилдинг,     
фитнес нэгдсэн 
холбоо 

Монгол улсад 
бодибилдинг, 
фитнесийн спортыг 
хөгжүүлэх, тэмцээн 
уралдаан зохион 
байгуулах, тамирчин 
бэлтгэх 

Нэргүй 
Хүрэлбаатар  
2018 он 
И.Батбаяр  

99902343 mufbf1993@gmail
.com 

Г.Очир 2010.04.09   Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 6-р 
хороо, Төв 

91 2 

8130825 Монголын 
бодибилдинг 
фитнесийн холбоо 

Бодибилдинг 
фитнесийн спортыг 
хөгжүүлэх, тэмцээн 
зохион байгуулах 

С.Одбаатар   
83087777 

shinebilliard@yah
oo.com 

C.Одбаатар 2014.03.05 2016.01.22 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Монголын 
үндэсний 
олимпын 
хорооны төв 
байр 

92 3 

8061408 Монголын триатлоны 
холбоо 

Триатлоны спортыг 
хөгжүүлэх, шилдэг 
тамирчид бэлтгэх, 
олимп, тэмцээн 
уралдаанд 
оролцуулах, сургалт, 
дасгалжуулалт 
зохион байгуулах 

Б.Цагаанбаата
р 

99090711 triamongol@yaho
o.com, 
ts_hero@yahoo.c
om 

Ц.Сандуй 2011.11.17   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 107 тоот 
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8016828 Монголын хэт холын 
марафон гүйлтийн 
холбоо 

Хөнгөн атлетикийн 
спортыг хөгжүүлэх, 
залуу тамирчид 
бэлтгэх, олон 
нийтийг эрүүлжүүлэх, 
чийрэгжүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлэх 

С.Өнөрбаяр 95959809 info@mumf.org.m
n 

Л.Балдан-Очир  2010.01.26   Улаанбаатар, 
Баянгол, 7-р 
хороо,             
15 тоот 

94 5 

8002363 Монголын уулчдын 
үндэсний холбоо 

Уулын спортыг 
хөгжүүлэх, хүүхэд 
залуучууд, өндөр 
зэрэглэлтэй 
тамирчид бэлтгэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх 

Б.Эрдэнэцэцэг 99957777 sg@mountain.mn Б.Тулга 2009.04.02 2016.10.06 Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 2-р 
хороо, 208 

95 6 

8224579 Монголын спорт 
аяллын холбоо 

Спорт болон адал 
явдалт аялал зохион 
байгуулах, 
сурталчлах, зэрэг 
цолтой тамирчид 
бэлтгэх, тэмцээн 
уралдаан зохиох 

Б.Жияандорж 99521504 jaya_moncanoe@
yahoo.com  

Б.Жияандорж 2016.11.04   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, 
чингисийн 
өргөн чөлөө, 
Монголын 
үндэсний 
олимпын 
хороо,8 тоот 

mailto:triamongol@yahoo.com
mailto:triamongol@yahoo.com
mailto:triamongol@yahoo.com
mailto:triamongol@yahoo.com
mailto:sg@mountain.mn
mailto:jaya_moncanoe@yahoo.com
mailto:jaya_moncanoe@yahoo.com


96 7 

8200114 Сонирхогчдын 
нийтийн бүжгийн 
холбоо Монголын 
уламжлалт нийтийн 
бүжгийн холбоо 

Нийтийн бүжгийг 
хөгжүүлэх, улсын 
хэмжээнд уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулах, бүх 
насныхны дунд 
бүжгийн сургалт 
явуулах, сурталчлах 

М.Мягмаржав 99119501     2016.02.02   Улаанбаатар, 
Баянгол, 15-р 
хороо,    4-р 
хороолол, Гэгээ 
төв 
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8255091 Монголын хөгжөөн 
дэмжигч тамирчдын 
холбоо 

Хөгжөөн 
дэмжигчдийн 
бүжгийн спортыг 
хөгжүүлэх, сургалт 
уулзалт, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
төсөл хөтөлбөр 
боловсруулах, ижил 
зорилготой 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

С.Одгэрэл 99884713 info.mca100@gm
ail.com 

С.Одгэрэл 2017.09.18   Улаанбаатар, 
Баянзүрх, 2-р 
хороо, 1б хэсэг 
б.Доржийн, 
18/2, 3 тоот 

98 9 

8278741 Монголын луут 
завины холбоо 
ГҮТББ 

Хүүхэд залуусын 
чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, 
бие бялдар, сэтгэл 
санааны өв тэгш 
хүмүүжил 
төлөвшүүлэх, луут 
завины спортыг 
хөгжүүлэх, уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулах, гишүүдээ 
дэмжих 

П.Одгэрэл 91105015 dragonboatmongol
ia@gmail.com 

П.Одгэрэл  2018.05.02   Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 5-р 
хороо, 4, 2 тоот 

99 10 

8076928  Монголын  
загасчлалын 
спортын холбоо 

Цэнгэг усанд 
загасчлах спортын 
төрлүүдийг түгээн 
дэлгэрүүлэх, 
сурталчлах, 
хөгжүүлэх, сургалт, 
уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулах, 
оролцох 

Г.Билгүүн 88118287 fishingmongolia@
yahoo.com  

А.Мөнгөнхуяг 2012.03.23   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, 207 тоот 

100 11 

8047847 Монголын 
боулингийн холбоо 

Боулингийн спортыг 
хөгжүүлэх, түгээн 
дэлгэрүүлэх, сургалт, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
сурталчлах 

Г.Магсаржалам 88091168 mon_bowl@yahoo
.com 

Э.Нандинзүрх 2011.04.01 2017.11.08 Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 1-р 
хороо, 16 тоот 

http://opendata.burtgel.gov.mn/lesinfo/8076928
mailto:fishingmongolia@yahoo.com
mailto:fishingmongolia@yahoo.com
mailto:mon_bowl@yahoo.com
mailto:mon_bowl@yahoo.com


101 12 

9134697 Монголын 
биллярдын холбоо 

Бильярдын клубийг 
дэмжин сургалт 
явуулах, уралдаан 
тэмцээн зохион 
байгуулах 

Б.Шинэбаяр 99097646 shinebayar@snoo
ker.mn; 
shine_b@yahoo.c
om 

М.Мягмаржав 2012.07.31   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 3-р 
хороо, Сондор 
төвд 

103 13 

8008191 Монголын поккет 
биллиардын холбоо   

Билльярдын спортыг 
хөгжүүлэх, олон 
нийтэд сурталчлан 
таниулах, шилдэг 
тамирчдыг бэлтгэхэд 
хувь нэмрээ оруулах 

Л.Баттулга  99085609 shinebilliard@yah
oo.com 

Г.Алтансүх 2009.08.21   Улаанбаатар, 
Баянгол, 14-р 
хороо,        3-р 
давхар 

104 14 

8122539 Монголын сонгодог 
дартсын холбоо 

Монгол улсад 
дартсын спортыг 
хөгжүүлэх, дэлхийн 
хэмжээнд 
өрсөлдөхүйц 
тамирчин бэлтгэх, 
сургалт явуулах, 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
ижил зорилготой 
гадаад дотоодын 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Б.Биндэрьяа 94117339 classicdarts@yah
oo.com 

Б.Биндэръяа 2013.12.11   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 7-р 
хороо, 11 
хороолол, 9, 57 
тоот 

105 15 

8185166 Монголын олс 
таталтын холбоо 

Олс таталтын 
спортыг хөгжүүлэх, 
сурталчлах, дотоод, 
гадаадын тэмцээн, 
уралдаан зохион 
байгуулах, оролцох 

Б.Эрдэнэбаяр 99180541 erbrmn@gmail.co
m 

Д.Баярсайхан 2015.09.02   Улаанбаатар, 
Чингэлтэй, 3-р 
хороо, 
төмөрчний, 22, 
8 тоот 

                                                                                                                              ЦЭРЭГЖЛИЙН СПОРТЫН ТӨРЛҮҮД 

106 1 

8012512 Монголын гал 
унтраах техникийн 
олон төрөлт спортын 
холбоо 

Гал унтраах 
техникийн олон 
төрөлт спортыг 
хөгжүүлэх, 
тамирчдыг сургаж, 
дадлагажуулах 

Г.Баттөгс 99147653 battugs_obeg@ya
hoo.com 

Я.Ишжамц 2009.11.18 2016.11.15 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 3-р 
хороо, 204 тоот 

                                                                                                                              ЧИГ ҮҮРГИЙН СПОРТЫН БАЙГУУЛЛАГА 
  

107 1 

1015168 Монголын үндэсний 
олимпын хороо 

Биеийн тамир, спорт, 
олимпын 
хөдөлгөөнийг 
хөгжүүлэх, 
хамгаалах, 
сурталчлах 

Э.Бадар-Ууган 11345291 
З.Гомбод
орж 
МҮОХ 
99040530 

badaruugan@oly
mpic.mn 

Д.Загдсүрэн 2010.03.15   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 1-р 
хороо, . 

mailto:shinebayar@yahoo.com
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СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС 

108 2 

8007012 Монголын үндэсний 
паралимпын хороо 

Паралимпын 
хөдөлгөөнийг 
хөгжүүлэх, 
хамгаалах, 
сурталчлан 
дэлгэрүүлэх 

Д.Сүрэнхорлоо 99752338 npc976mongolia@
gmail.com, 
nyamaa.suhee@y
ahoo.com  

Д.Нямхүү 2009.07.22 2017.06.12 Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, бага 
тойруу, 
Спортын төв 
ордон 407 тоот 

109 3 

8090963 Монголын диф 
спортын хороо 

Дифспортыг 
хөгжүүлэх, 
тамирчдыг бэлтгэх, 
дасгалжуулах, 
уралдаан, тэмцээн 
зохион байгуулах, 
гадаад, дотоодын 
ижил төрлийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Ж.Энхбаяр 99710703, 
95180462 

enkhbayarj@yaho
o.com 

Ж.Энхбаяр 2012.11.15   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 12-
р хороо, 
хангайн 19, 754 

110 4 

8102945 Монголын тусгай 
олимпын хороо 

Тусгай олимпын 
спортыг хөгжүүлэх, 
тамирчдыг бэлтгэх, 
залгамжлуулах, 
уралдаан тэмцээн 
зохиох, сурталчлах 

Х.Номинзул 96112000 sport.specialolymp
icsmongolia@gma
il.com 

С.Оюун 2013.04.13   Улаанбаатар, 
Хан-Уул, 15-р 
хороо, стадион 
оргил Махатма 
ганди, 17, 38 
тоот 

111 5 

1016679 Монголын оюутны 
спортын холбоо 

Оюутнуудын бие 
бялдрын хүмүүжил, 
боловсролыг дэмжих, 
олон төрлийн 
тэмцээн уралдаан 
зохион байгуулах, 
биеийн тамир 
спортын үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
арга зүйн зөвлөгөө 
өгөх 

Д.Жаргалсайха
н 

11311947 jalamkhar@yahoo.
com, 
bayanbulag21@g
mail.com 

Д.Баясгалан  2016.02.23   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 6-р 
хороо, бага 
тойруу, 55 
БТСХ 3 давхар 
304 тоот 

112 6 

8235414 Монголын 
мастеруудын Биеийн 
тамир, спортын 
хороо 

Биеийн тамир спорт 
сонирхогчид болон 
ахмад тамирчид 
гишүүдээ дэмжих 

Ч.Наранбаатар 99105803 mongolianmasters
@mma.mn  

Ч.Наранбаатар 2017.02.10   Улаанбаатар, 
Сүхбаатар, 8-р 
хороо, бага 
тойруу, -55 
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