
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЯНХОНГОР АЙМАГ 

 

 

№ Сумдын нэрс Айраг исгэдэг өвлөн 

уламжлагчын тоо 

Хөхүүр урладаг 

өвлөн уламжлагчын 

тоо 

 Дүн 

/давхардсан 

тоогоор/ 

1 Эрдэнэцогт 14 10 14 

2 Нийт дүн 14 10 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эрдэнэцогт сум /нийт 55, урлаач 11/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 01 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уях, хөхүүр хийх 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Мятав  

 

Өөрийн нэр Бавуужав  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1943.10.07 

 

Регистрийн дугаар Вт431007 

 

Үндсэн захиргаа 

 

Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

Оршин суугаа хаяг 

 

Сэнжитийн 1-р баг 

Мэргэжил 

 

Малчин  

Боловсрол эрхэж буй ажил 

 

Бүрэн бус дунд, Малчин  

Холбоо барих утас 

 

 

Алдар цол, гавьяа шагнал 

 

Улсын сайн анчин 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

 

Эцэг, эхээс сурсан.  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

 

Үр хүүхдүүд  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 02 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяж, хөхүүр хийдэг 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Банзрагч  

 

Өөрийн нэр Дарамсүрэн  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1970.07.19 

 

Регистрийн дугаар Вт70071914 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Өвгөнжаргалантын3-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, Малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эцэг, эх, эхнэрийн хамт 4 хүн 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 03 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийдэг 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Данзан  

 

Өөрийн нэр Батсүх  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1979.02.16 

 

Регистрийн дугаар Вт70021615 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Сэнжитийн 1-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, Малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 3 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эцэг, эх, эхнэрийн хамт 4 хүн 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 04 

 

 

Аймаг  

Баянхонгор 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийдэг 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Жанцан  

 

Өөрийн нэр Цэдэнхорол  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1942.10.09 

 

Регистрийн дугаар Вт42100919 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Сэнжитийн 1-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, Малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 3 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэр, үр хүүхдүүдийн хамт 5 хүн 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 05 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Ганболд 

 

Өөрийн нэр Дашцэрэн  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1987.05.02 

 

Регистрийн дугаар Вт87050213 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Эрхэт хайрхан 5-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, багийн Засаг дарга 

 

Холбоо барих утас 98598787 

 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан.  

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Аав ээж, эхнэр, эгч дүүсийн хамт 5 хүн 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 06 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Отгон  

 

Өөрийн нэр Ариунболд  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1973.09.04 

 

Регистрийн дугаар Вт73090410 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Ямаатын2-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, багийн ИНХ-ын дарга 

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

 

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Аав ээж, эхнэр, эгч дүүсийн хамт 5 хүн 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 07 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Доржжанцан  

 

Өөрийн нэр Дамдинсүрэн  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1959.01.29 

 

Регистрийн дугаар Вт59012919 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Цагаан дэнж 6-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан.  

 

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 08 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Доржжанцан  

 

Өөрийн нэр Пүрэвдорж 

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1955.09.29 

 

Регистрийн дугаар Вт55092915 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Сэнжитийн 1-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан.  

 

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэр, хүүхдүүдийн хамт  

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 09 

 

 

Аймаг  

Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог   

 

 

Эцэг эх-ийн нэр Даваа  

 

Өөрийн нэр Рэнцэнноров  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1971.12.13 

 

Регистрийн дугаар Вт 71121316 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Эрхэт хайрхан 5-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

 

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 



 

 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 10 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Амгалан  

 

Өөрийн нэр Батхүлэг  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1975.06.23 

 

Регистрийн дугаар Вт 7506232319 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Сэнжитийн 1-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн бус дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 11 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Гомбодорж  

 

Өөрийн нэр Галбадрах  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1957.04.27 

 

Регистрийн дугаар Вт57042715 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Цагаан дэнж 6-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн дунд, уяач 

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан.  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 12 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна, хөхүүр хийнэ 

 

Ургийн овог  Гялаан  

 

 

Эцэг эх-ийн нэр Чулуунбат  

 

Өөрийн нэр Жаргалсайхан  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1968.05.31 

 

Регистрийн дугаар Вт68053117 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Цагаан дэнж 6-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас 86601268 

 

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэр, хүүхдүүдийн хамт  

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 13 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна 

 

Ургийн овог  Лаг  

 

 

Эцэг эх-ийн нэр Баатар  

 

Өөрийн нэр Хуяг  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1983.03.19 

 

Регистрийн дугаар Вт 83031916 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Цагаан дэнж 6-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 3 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№ 14 

 

Аймаг  Баянхонгор 

 

Сум, баг Эрдэнэцогт  

 

Өвийн оноосон нэр  Унага уяна 

 

Ургийн овог    

Эцэг эх-ийн нэр Доржжанцан  

 

Өөрийн нэр Дондог  

 

Хүйс Эрэгтэй  

 

Яс үндэс Халх  

 

Төрсөн он сар өдөр 1966.01.11 

 

Регистрийн дугаар Вт 66011110 

 

Үндсэн захиргаа Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сум 

 

Оршин суугаа хаяг Цагаан дэнж 6-р баг 

 

Мэргэжил Малчин  

 

Боловсрол эрхэж буй ажил Бүрэн дунд, малчин  

 

Холбоо барих утас  

Алдар цол, гавьяа шагнал Үгүй  

 

Хэзээ, хэнээс, сурсан /хэд дэх үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг, эхээс сурсан. 2 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 

бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэрийн хамт  

 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      Л.Ганчимэг    Соёлын төвийн эрхлэгч 

    _______________          _________________________ 

             \Овог нэр\                   \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 


