
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЯН ӨЛГИЙ АЙМАГ 
 

 

№ Сумдын нэрс Айраг исгэдэг өвлөн 

уламжлагчын тоо 

Хөхүүр урладаг 

өвлөн уламжлагчын 

тоо 

 Дүн 

/давхардсан 

тоогоор/ 

1 Сагсай 5 0 5 

2 Бугат 4 2 4 

3 Цагааннуур 4 4 4 

4 Баяннуур 5 4 5 

5 Алтай 4 0 4 

6 Цэнгэл 6 2 6 

7 Ногооннуур 4 2 4 

 Нийт дүн 32 14 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сагсай сум /нийт 5, урлаач 0/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№01 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг Сагсай 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Молхы  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Муратхан 

Өөрийн нэр 

 

Амангүл 

Хүйс Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1986.11.14 

Регистрийн дугаар БЮ86111402 

Үндсэн захиргаа Сагсай 

Оршин суугаа хаяг Сагсай 5-р баг 

Мэргэжил Багш 

Боловсрол Дээд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Багш 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

99427292 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Бага насандаа ээжээсээ сурсан. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нөхөр Байболат болон хүүхдүүдийн 

хамт 4 хүн. 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Ынтан Хуаныш                Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 02 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Сагсай 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Хурман  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Баатарбек 

Өөрийн нэр 

 

Жанбота 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1979.07.02 

Регистрийн дугаар БК79070207 

Үндсэн захиргаа Сагсай 

Оршин суугаа хаяг Сагсай 5-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) 

 

Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Хадам ээжээс сурсан. 2 дахь үеийн 

өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нөхөр Сергекбай болон хүүхдүүдийн 

хамт 4 хүн. 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Ынтан Хуаныш                Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 03 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Сагсай 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Бахат  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Тогтол 

Өөрийн нэр 

 

Күлжамал 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1931.06.05 

Регистрийн дугаар БИ31060506 

Үндсэн захиргаа Сагсай 

Оршин суугаа хаяг Сагсай 4-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

98947491 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Бага насандаа ээжээсээ сурсан. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Хүү Хызырбек болон бэрийн хамт 3 хүн 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Ынтан Хуаныш                Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№04 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Сагсай 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Хурман  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Тохтарбай 

Өөрийн нэр 

 

Алтангүл 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1985.05.11 

Регистрийн дугаар БК85051106 

Үндсэн захиргаа Сагсай 

Оршин суугаа хаяг Сагсай 4-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

99418979 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Эмээгээс сурсан. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Өөрийн нөхөр болон хүүхдүүдийн хамт 

4 хүн 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Ынтан Хуаныш                Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

\ 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№05 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Сагсай  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Уах  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Бапай 

Өөрийн нэр 

 

Роза 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1984.08.16 

Регистрийн дугаар БИ84081605 

Үндсэн захиргаа Сагсай 

Оршин суугаа хаяг Сагсай 4-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Үгүй 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

94799575 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Хадам ээжээс сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нөхөр Салдат болон хүүхдүүдийн хамт 

3 хүн 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Ынтан Хуаныш                Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



Бугат сум /нийт 4, урлаач 2/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№06 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Бугат сум 3-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Ботахара  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Жумахажы 

Өөрийн нэр 

 

Алтынгүл 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1962.07.11 

Регистрийн дугаар БЮ62071121 

Үндсэн захиргаа Бугат 

Оршин суугаа хаяг Бугат 3-р баг  

Мэргэжил Оёдолчин 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Фермерийн эзэн  

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

99426678 

95419941 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Хоршоологчдын шилдэг зүтгэлтэн. 70, 

80, 90 жилийн ойн медалиуд. 

Монголын бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн холбоо 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Ээжээсээ сурсан. 2 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Гэр бүлийн гишүүд 2. Гүү барих, саах, 

унага татах, айраг бүлэх 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:  Шакей Айгүл          Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

                                                    ___________             __________________________ 

             \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№07 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Бугат 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Жантекей  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Үрим 

Өөрийн нэр 

 

Хайынжамал 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1940.06.30 

Регистрийн дугаар БГ40063005 

Үндсэн захиргаа Бугат 

Оршин суугаа хаяг Бугат 3-р баг  

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

80729392 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өөрөө сурсан. 1 дэх үеийн өвлөн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Хөхүүр урлах 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:  Шакей Айгүл          Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

                                                    ___________             __________________________ 

             \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№08 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Бугат 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Харахас  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Дакен 

Өөрийн нэр 

 

Монтай 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1966.03.17 

Регистрийн дугаар БЮ66031703 

Үндсэн захиргаа Бугат 

Оршин суугаа хаяг Бугат 4-р баг  

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

89427800 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Ээжээсээ сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Гэр бүлийн гишүүд 3. Гүү барих, саах, 

унага татах, айраг бүлэх 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:  Шакей Айгүл          Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

                                                    ___________             __________________________ 

             \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№09 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Бугат 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Санырау  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Улыхпан 

Өөрийн нэр 

 

Аманкелди 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1972.07.13 

Регистрийн дугаар БЮ72031729 

Үндсэн захиргаа Бугат 

Оршин суугаа хаяг Бугат 4-р баг  

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Ажилгүй 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

99328451 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Ээжээсээ сурсан. 2 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Хөхүүр урлах 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:  Шакей Айгүл          Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

                                                    ___________             __________________________ 

             \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



Цагааннуур сум /нийт 4, урлаач 4/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№10 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Цагааннуур тосгон 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Хурман  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Мустапа 

Өөрийн нэр 

 

Жухай 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1956.07.21 

Регистрийн дугаар БК56072117 

Үндсэн захиргаа Цагааннуур 

Оршин суугаа хаяг Цагааннуур тосгон 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

98420185 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Сумын сайн малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Аав, ээжээсээ сурсан. 4 дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо 6 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Баянхан Жайнагүл            Соёлын төвийн бүжгийн багш 

   _______________             _________________________ 

                                                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№11 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Цагааннуур тосгон 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Хурман  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Мустапа 

Өөрийн нэр 

 

Хабыл 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1960.01.05 

Регистрийн дугаар БК60010576 

Үндсэн захиргаа Цагааннуур 

Оршин суугаа хаяг Цагааннуур тосгон 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

94410242 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Аав, ээжээсээ сурсан. 6 дахь үеийн 

өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо 5. Гүү барих, 

саах, унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр 

урлах гэх мэт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Баянхан Жайнагүл            Соёлын төвийн бүжгийн багш 

   _______________             _________________________ 

                                                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№12 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Цагааннуур тосгон 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Уах  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Райсхан 

Өөрийн нэр 

 

Жүрсинбай 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1956.02.13 

Регистрийн дугаар БК56021317 

Үндсэн захиргаа Цагааннуур 

Оршин суугаа хаяг Цагааннуур тосгон 1-р хэсэг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

94249594 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Сумын сайн малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Аав, ээжээсээ сурсан. 6 дахь үеийн 

өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо 5. Гүү барих, 

саах, унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр 

урлах гэх мэт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Баянхан Жайнагүл            Соёлын төвийн бүжгийн багш 

   _______________             _________________________ 

                                                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№13 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Цагааннуур тосгон 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Ожых  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Муса 

Өөрийн нэр 

 

Хуанган 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1963.01.30 

Регистрийн дугаар БМ63013011 

Үндсэн захиргаа Цагааннуур 

Оршин суугаа хаяг Цагааннуур тосгон  

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Дээд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Шашны байгууллагад лам 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

99413601 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Аймаг, сумын аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өвөө, эмээ, аав, ээжээс сурсан. 4 дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо 8. Гүү барих, 

саах, унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр 

урлах гэх мэт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Баянхан Жайнагүл            Соёлын төвийн бүжгийн багш 

   _______________             _________________________ 

                                                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



Баяннуур сум /нийт 5, урлаач 4/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№14 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Баяннуур 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Молхы  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Хавалхаг 

Өөрийн нэр 

 

Азатбек 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1977.01.29 

Регистрийн дугаар БВ77012910 

Үндсэн захиргаа Баяннуур 

Оршин суугаа хаяг Баяннуур 1-р баг 

Мэргэжил Жолооч 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

83120866 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Сумын аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Эцэг эхээсээ сурсан. 1 дэх үеийн өвлөн 

уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Эхнэр, хүүхдийн хамт  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Ахмет Амирхан             Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

  _____________              __________________________ 

                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№15 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Баяннуур 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Есагасы  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Көжебай 

Өөрийн нэр 

 

Ерболат 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1972.02.25 

Регистрийн дугаар БВ72022511 

Үндсэн захиргаа Баяннуур 

Оршин суугаа хаяг Баяннуур 1-р баг 

Мэргэжил Жолооч 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

83151546 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Сумын аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

1 дэх үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Эхнэр, хүүхдийн хамт  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Ахмет Амирхан             Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

  _____________              __________________________ 

                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№16 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Баяннуур 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Есагасы  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Шолах 

Өөрийн нэр 

 

Шаги 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1936.10.13 

Регистрийн дугаар БВ36101308 

Үндсэн захиргаа Баяннуур 

Оршин суугаа хаяг Баяннуур 1-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

95273026 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Эцэг эхээсээ сурсан. 2 дахь үеийн 

өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Хүү, бэр, хүүхдүүдийн хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Ахмет Амирхан             Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

  _____________              __________________________ 

                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№17 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Баяннуур 2-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Ботахара  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Хамила 

Өөрийн нэр 

 

Шомай 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1941.01.13 

Регистрийн дугаар БВ41011306 

Үндсэн захиргаа Баяннуур 

Оршин суугаа хаяг Баяннуур 2-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

95632306 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

2 дахь үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Хүү, бэргэнтэй хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Ахмет Амирхан             Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

  _____________              __________________________ 

                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№18 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Баяннуур 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 

Ханкелди  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Сансызбай 

Өөрийн нэр 

 

Хумыран 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1959.05.25 

Регистрийн дугаар БВ59052506 

Үндсэн захиргаа Баяннуур 

Оршин суугаа хаяг Баяннуур 5-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

95427210 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

2 дахь үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нөхөр, хүү, бэрийн хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Ахмет Амирхан             Соёлын төвийн хөгжмийн багш 

  _____________              __________________________ 

                  \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



Алтай сум /нийт 4, урлаач 0/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№19 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Алтай 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Ители Бесшал  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Кеншилик 

Өөрийн нэр 

 

Есентай 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1956.02.25 

Регистрийн дугаар БА56022517 

Үндсэн захиргаа Алтай 

Оршин суугаа хаяг Алтай 1-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

88421017 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Өвөг дээдсээс уламжлагдсан 6 дахь 

үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

 

Нийт гишүүдийн тоо 10 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Хумархан Саттигүл               Соёлын төвийн эрхлэгч 

     ______________                 ______________________ 

                                                     \Овог нэр\                      \Албан газар, албан тушаал\ 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№20 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Алтай 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Ители Даулет  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Сембикей 

Өөрийн нэр 

 

Азат 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1977.03.28 

Регистрийн дугаар БА77032833 

Үндсэн захиргаа Алтай 

Оршин суугаа хаяг Алтай 1-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

95424197 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Өвөг дээдсээс уламжлагдсан 4 дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нийт гишүүдийн тоо 4 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Хумархан Саттигүл               Соёлын төвийн эрхлэгч 

     ______________                 ______________________ 

                                                     \Овог нэр\                      \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№21 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Алтай 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Шеруши Бахат  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Дакин 

Өөрийн нэр 

 

Еркегүл 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1978.02.26 

Регистрийн дугаар БА78022608 

Үндсэн захиргаа Алтай 

Оршин суугаа хаяг Алтай 1-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсро Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

86703084 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Өвөг дээдсээс уламжлагдсан 5 дахь 

үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нийт гишүүдийн тоо 4 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Хумархан Саттигүл               Соёлын төвийн эрхлэгч 

     ______________                 ______________________ 

                                                     \Овог нэр\                      \Албан газар, албан тушаал\ 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№22 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Алтай 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог 

 

Ботахара Едил  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Шапик 

Өөрийн нэр 

 

Саулеш 

Хүйс 

 

Эмэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1962.01.10 

Регистрийн дугаар БА62011001 

Үндсэн захиргаа Алтай 

Оршин суугаа хаяг Алтай 4-р баг 

Мэргэжил Тогооч 

Боловсрол Тусгай дунд 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)  

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

95146262 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Алтан гадас одонтой. 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

 

Өвөг дээдсээс уламжлагдсан 3 дахь 

үеийн өвлөн уламжлагч. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нийт гишүүдийн тоо 6 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:    Хумархан Саттигүл               Соёлын төвийн эрхлэгч 

     ______________                 ______________________ 

                                                     \Овог нэр\                      \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Цэнгэл сум /Нийт 6, урлаач 2/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№23 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Цэнгэл сум 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүл урладаг 

Ургийн овог 

 

Рысхул  

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Ертай 

Өөрийн нэр 

 

Мандат 

Хүйс 

 

Эрэгтэй 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1980.10.24 

Регистрийн дугаар БЛ80102419 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг Цэнгэл сум 

Мэргэжил Үгүй 8-р анги төгссөн 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) малчин 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

 

Алдар цол, гавьяа шагнал үгүй 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өөрийн ааваас сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 

                           



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг 

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№24 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Цэнгэл сум 9-р баг  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 
Бахат күпсек 

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Аманжол 

Өөрийн нэр 

 
Бегдир  

Хүйс 

 
Эр  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1959.09.20 

Регистрийн дугаар Бл 59092014 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг Бор бургас 5-p баг 

Мэргэжил үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэртэн 

       

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
95417311 

Алдар цол, гавьяа шагнал Сумын аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өвөөгөөсөө сурсан 2 дахь үеийн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Гэр бүлийн 5 хүнтэй гүү барина, саана, 

унага татах  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



                                                                                                                                                                                                                      

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№25 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Цэнгэл сум 5-р баг  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 
Халдай  

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Мухира  

Өөрийн нэр 

 
Көкен  

Хүйс 

 
Эр  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1955.02.10 

Регистрийн дугаар Бл 55021013 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг Бор бургас 5-p баг 

Мэргэжил үгүй 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэртэн 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
 

Алдар цол, гавьяа шагнал Аймгийн аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 
Өөрөө бие дааж сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Гэр бүлийн 10 хүнтэй (бэр, эхнэр нь гүү 

саана, 2 хүү унага татах) Xойш 

үеийнхэнд өвлүүлж байна  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№26 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Цэнгэл сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 
Санырау Жайлаубай 

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Мугалим 

Өөрийн нэр 

 
Хадбаатар  

Хүйс 

 
Эр  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1946.06.15 

Регистрийн дугаар Бл 46061511 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг Бор бургас 2-p баг 

Мэргэжил үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэртэн 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 
Аймгийн аварга уяач 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өөрийн аав ээжээсээ сурсан 2 дахь 

үеийн өвлөн уламжлагч  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Гэр бүлийн 6 хүнтэй  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 



 

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№27 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Цэнгэл сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг  

Ургийн овог 

 
Жантекей 

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Махабыл 

Өөрийн нэр 

 
Еркинбай  

Хүйс 

 
Эм 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1958.12.15 

Регистрийн дугаар БЛ 58121506 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг 5-p баг 

Мэргэжил Оёдолчин  

Боловсрол Дунд  

Эрхэлж буй ажил  Саалчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэртэн 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
80500425 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Эрт үед эмээгээс сурсан сурсан 3 дахь 

үеийн өвлөн уламжлагч  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Нөхөр нь 2 хүү, бэр, охин нь оролцдог 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 

 



                                                                                                                      

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№28 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Цэнгэл сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 
Санырау Рысхул 

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Рахман  

Өөрийн нэр 

 
Ертай 

Хүйс 

 
Эр 

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1940.06.02 

Регистрийн дугаар Бл 40060275 

Үндсэн захиргаа Цэнгэл сум 

Оршин суугаа хаяг 9-p баг хөшөөт  

Мэргэжил Үгүй  

Боловсрол Бага  

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэртэн 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

99413985 

Алдар цол, гавьяа шагнал Аймаг сумын аварга малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 

Өөрөө бие дааж сурсан 2 хүүдээ зааж 

өгсөн  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

Эхнэр, 2 хүү, 2 бэр, охин нь оролцдог  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:       З .Нарангарав             Соёлын төвийн бүжгийн багш  

                                                 _____________           _________________________ 

                                                      \Овог нэр\                     \Албан газар, албан тушаал\ 



Ногоон нуур сум /нийт 4, урлаач 2/ 

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№29 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Ногооннуур  сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 
Бархы   

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Хатпа  

Өөрийн нэр Еркегүл  

Хүйс Эм  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1979.07.11 

Регистрийн дугаар БГ 79071106 

Үндсэн захиргаа Ногооннуур  сум 

Оршин суугаа хаяг 6-p баг 

Мэргэжил Үгүй  

Боловсрол Дунд  

Эрхэлж буй ажил   

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) 

 
 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
94188540 

Алдар цол, гавьяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 
Ээж Жамайгаас  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

 

3  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:                Женисбек                      хөгжмийн багш                                                                      

                                                        __________                ___________________ 

                                                     \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 

                                   



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг 

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№30 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Ногооннуур  сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг , хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 
Хазбек   

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Жакей  

Өөрийн нэр 

 
Жайнагүл  

Хүйс 

 
Эм  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1968.11.02 

Регистрийн дугаар БM 68110207 

Үндсэн захиргаа Ногооннуур  сум 

Оршин суугаа хаяг 5-p баг 

Мэргэжил Үгүй  

Боловсрол  

Эрхэлж буй ажил   

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) 

 
 

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
94158446 

Алдар цол, гавьяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 
Ээж  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

6 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:                Женисбек                      хөгжмийн багш                                                                      

                                                        __________                ___________________ 

                                                     \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№31 

 

Аймаг 

 
Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 
Ногооннуур  сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг , хөхүүр урладаг 

Ургийн овог 

 
Ахтай  

 

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 
Сани  

Өөрийн нэр 

 
Жинах 

Хүйс Эм  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1950.01.07 

Регистрийн дугаар БЗ 50010703 

Үндсэн захиргаа Ногооннуур  сум 

Оршин суугаа хаяг 6-p баг 

Мэргэжил Ня-Бо 

Боловсрол Дээд  

Эрхэлж буй ажил   

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Тэтгэвэрт  

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 
94530225 

Алдар цол, гавьяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 
1980 оноос ээж Үмитханаас  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

 

4 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:                Женисбек                      хөгжмийн багш                                                                      

                                                        __________                ___________________ 

                                                     \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 



                                       Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчийн бүртгэл 

№32 

 

Аймаг 

 

Баян-Өлгий 

Сум, баг 

 

Ногооннуур  сум  

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: айраг 

исгэдэг, хөхүүр урладаг) 

 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог 

 

Бархы   

 

3х4 

 

(Гэрэл зураг) 

Эцэг (эх)-ийн нэр 

 

Аманкелди  

Өөрийн нэр 

 

Жания 

Хүйс 

 

Эм  

Яс үндэс Казах 

Төрсөн он сар өдөр 1985.11.29 

Регистрийн дугаар БЗ86112902 

Үндсэн захиргаа Ногооннуур  сум 

Оршин суугаа хаяг 5-p баг 

Мэргэжил 
 

Боловсрол Дунд 

Эрхэлж буй ажил  Саальчин  

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)  

 

Холбоо барих утас (гар утас, гэрийн 

болон ажлын утас) 

 

99414457 

Алдар цол, гавьяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч) 
 Ээж Сандугашаас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх, 

хөхүүр урлах гэх мэт) 

4 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:                Женисбек                      хөгжмийн багш                                                                      

                                                        __________                ___________________ 

                                                     \Овог нэр\                 \Албан газар, албан тушаал\ 

 


