ДУНДГОВЬ АЙМАГ
№

Сумдын нэрс

Айраг исгэдэг өвлөн

Хөхүүр урладаг

Дүн

уламжлагчын тоо

өвлөн уламжлагчын

/давхардсан

тоо

тоогоор/

1

Дэлгэрцогт

3

3

3

2

Дэрэн

14

0

14

3

Эрдэнэдалай

46

6

52

4

1

4

4
Говь-Угтаал
5

Сайхан-Овоо

20

19

20

6

Цагаандэлгэр

23

0

23

Нийт дүн

110

29

116

Дэлгэрцогт сум /нийт 3, урлаач 3/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№01
Аймаг

Дундговь

Сум, баг

Дэлгэрцогт сум Цахиурт баг

Өвийн оноосон нэр/тухайлбал: Айраг
исгэдэг, хөхүүр урладаг/

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Баяуд

Эцэг/эх/-ийн нэр

Ням

Өөрий нэр

Загдсүрэн

Хүйс

Эр

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он сар өдөр

1972.05.03

Регистрийн дугаар:

ЗЕ 72050314

Үндсэн захиргаа:

Дэлгэрцогт

Оршин суугаа хаяг:

Дэлгэрцогт сум Цахиурт баг

Мэргэжил:

Малчин

Боловсрол:

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил:

Малчин

Холбоо барих утас:
/гар утас гэрийн утас болон ажлын
утас/

98644548

Алдар цол, гавьяа шагнал

Сумын Засаг даргын Жуух бичиг

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/

2000 онд Хадам талын ах Ду.
Гантөмөрөөс

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү барих,
саах, унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр
урлах гэх мэт/

4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ш.Отгонцэцэг
/Овог, нэр/

3х4
/Гэрэл зураг/

Соёлын төвийн эрхлэгч
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№02
Аймаг

Дундговь

Сум, баг

Дэлгэрцогт сум Цахиурт баг

Өвийн оноосон
нэр/тухайлбал: Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Боржигон

Эцэг/эх/-ийн нэр

Дуламсүрэн

Өөрий нэр

Гөнтөмөр

Хүйс

Эр

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он сар өдөр

1951.03.27

Регистрийн дугаар:

ЗЕ 51032710

Үндсэн захиргаа:

Дэлгэрцогт

Оршин суугаа хаяг:

Дэлгэрцогт сум Цахиурт баг

Мэргэжил:

Малчин

Боловсрол:

Суурь

Эрхэлж буй ажил:/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас:
/гар утас гэрийн утас болон
ажлын утас/

3х4
/Гэрэл зураг/

Малчин, Тэтгэвэрт
98143514

Алдар цол, гавьяа шагнал

Монгол Улсын сайн малчин

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

Өвөө Галсангаас 1969-онд өвлөн авсан

Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо

3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ш.Отгонцэцэг
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№03
Аймаг

Дундговь

Сум, баг

Дэлгэрцогт сум Дэлгэр-эмт баг

Өвийн оноосон
нэр/тухайлбал: Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Тойн

Эцэг/эх/-ийн нэр

Бавуудорж

Өөрий нэр

Батсайхан

Хүйс

Эр

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он сар өдөр

1968.11.15

Регистрийн дугаар:

ЗЕ 68111512

Үндсэн захиргаа:

Дэлгэрцогт сум

Оршин суугаа хаяг:

Дэлгэрцогт сум дэлгэр-эмт баг

Мэргэжил:

Малчин

Боловсрол:

Бүрэн бус дунд

Эрхэлж буй ажил:

Малчин

Холбоо барих утас:
/гар утас гэрийн утас болон
ажлын утас/

98663869

Алдар цол, гавьяа шагнал

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Алтан гадас одон

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

2 дахь үе

Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо

6

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ш.Отгонцэцэг
/Овог, нэр/

Гэрэл зураг
3х4

Соёлын төвийн эрхлэгч
/Албан газар, албан тушаал/

Дэрэн сум /нийт , урлаач /
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг өвлөн
уламжлагчын бүртгэл
№04
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/

Дундговь
Дэрэн

Боржигон
Сандуйсүрэн
Чинболд
Эр
Халх
1978-05-12
ЗЖ78051211
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин
Малчин

Утас-99933227
Ааваасаа 3 дахь үе

Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн Эхнэр гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих, бүлэх,Хүүхдүүд гүү хураах, адуунд
саах, унага татах, айраг бүлэх, явах явах айраг бүлэх, Нөхөр адуунд
хөхүүр урлах гэх мэт/
явах, унага барих, унага номхруулах
г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг өвлөн
уламжлагчын бүртгэл
№05
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих, саах,
унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт/

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Дундговь
Дэрэн

Тайж
Бямбасүрэн
Ширчинжав
Эр
Халх
1992-04-30
ЗЖ92043012
Монгол
Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Дээд
Малчин

Утас-99141847
Сумын алдарт уяач
Өвөө Ааваасаа 3 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог
Эхнэр гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх,
Айраг бүлэх Нөхөр адуунд явах,
унага барих, унага номхруулах г.м

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№06
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Чимэгнадмид

Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо
/жишээ нь: гүү барих, саах, унага
татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт/

Энхтайван
Эр
Халх
1975-04-29
ЗВ75042912
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Угтаал

Утас-93224420

Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог хүүхдүүд
гүү хураах, Айраг бүлэх Эхнэр гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх Нөхөр
адуунд явах, унага барих, унага номхруулах
г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№07
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр

Дундговь
Дэрэн

Өөрийн нэр

Батбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ нь
гүү барих, саах, унага татах, айраг
бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт/

Эр
Халх
1974-08-29
ЗЖ74082910
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин
Малчин

Цэдэн
3*4

Утас-98296285
2017 оны мянгат малчин
Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Ээж,
охид гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг
бүлэх Хүү адуунд явах, унага барих,
унага номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№08
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Гомбо-Юндэн

Харнууд

3*4
Өөрийн нэр

Цэмбэлдорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/

Эр
Халх
1963-01-17
ЗЖ63011711
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ
нь гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт/

Утас-99204893

Ааваасаа 3 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Эхнэр гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг
бүлэх,Хүүхдүүд гүү хураах, адуунд явах
явах айраг бүлэх, Нөхөр адуунд явах, унага
барих, унага номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№09
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Цогтбаатар

Их догшин

3*4
Өөрийн нэр

Ууганбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал

Эм
Халх
1983-10-21
ЗЖ83102111
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ нь
гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт/

Утас-98289663
2017 онд МҮОНРТ-н нэрэмжит
Алтан”Хурга”-ны эзэн
Өвөөгөөсөө 3 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог хүүхдүүд
гүү хураах, Айраг бүлэх Эхнэр гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх Нөхөр
адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№10
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Пүрэв
3*4

Өөрийн нэр

Дамбарэнцэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал

Эр
Халх
1968-07-09
ЗЖ68070914
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Утас-98835333

2015 оны мянгат малчин, Сумын алдарт
уяач
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх Ааваасаа 2 дахь үе
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Эхнэр,
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ охин гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх
нь гүү барих, саах, унага татах, Хүү адуунд явах, унага барих, унага
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх номхруулах г.м
мэт/

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№11
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Ойдов

Харнууд

3*4
Өөрийн нэр

Готовдорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү
барих, саах, унага татах, айраг
бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт/

Эр
Халх
1969-01-22
ЗЖ69012211
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Утас-98807785

Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог эгч гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх Дүү
нар гүүнд явах унага барих Хүү адуунд
явах, унага барих, унага номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№12
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Лхагвасүрэн

Дуутан

3*4
Өөрийн нэр

Буяндэлгэр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ нь
гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт/

Эр
Халх
1990-11-16
ЗЖ90111613
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Утас-98118114
2015 оны мянгат малчин,
Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Өвөө гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх Хүү
адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№13
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Дүгэржав

Дуутан

3*4
Өөрийн нэр

Отгонбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих,
саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах гэх мэт/

Эр
Халх
1983-08-11
ЗЖ83081113
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Утас-98933331
2015 оны мянгат малчин,
Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Ээж
гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх
Хүү адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№14
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Жанлав
3*4

Өөрийн нэр

Хатанбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын
утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн гишүүдийн тоо /жишээ нь
гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт/

Эр
Халх
1983-05-11
ЗЖ83051111
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Утас-99963510

Ахаасаа 1 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог Ээж гүү
саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх Хүү
адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№15
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Доржпалам

Хороот

3*4
Өөрийн нэр

Батжаргал

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих,
саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах гэх мэт/

Эр
Халх
1966-12-11
ЗЖ66121113
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин
Малчин

Утас-98212736
Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог
хүүхдүүд гүү хураах, Айраг бүлэх Эхнэр
гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх
Нөхөр адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№16
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Пунцаг

Өөрийн нэр

Таяа

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг

Эр
Халх
1941-03-19
ЗЖ41031916
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат
баг
Малчин
Бага
Малчин

Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих,
саах, унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр
урлах гэх мэт/

Мангууд

Утас-94346068
Сумын алдарт уяач
Өвөө Ааваасаа 3 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог
хүүхдүүд гүү хураах, Айраг бүлэх
Эхнэр гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх,
Айраг бүлэх Нөхөр адуунд явах,
унага барих, унага номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№17
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
/тухайлбал Айраг исгэдэг, хөхүүр
урладаг/
Ургийн овог

Дундговь
Дэрэн

Эцэг /эх/-ийн нэр

Доржпалам

Өөрийн нэр

Батжаргал

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт,
оюутан/
Холбоо барих утас
/гар утас, гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо /жишээ нь гүү барих,
саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах гэх мэт/

Эр
Халх
1966-12-11
ЗЖ66121113
Монгол
Дундговь аймаг Дэрэн сум Бумбат баг
Малчин
Бага
Малчин

Хороот

Утас-98212736
Ааваасаа 2 дахь үе
Гэр бүлийн бүх гишүүд оролцдог
хүүхдүүд гүү хураах, Айраг бүлэх Эхнэр
гүү саах,Хөхүүр цэвэрлэх, Айраг бүлэх
Нөхөр адуунд явах, унага барих, унага
номхруулах г.м

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ч. Батболд
___________
/Овог, нэр/

Бумбат БЗДарга
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Эрдэнэдалай сум /нийт , урлаач /
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№18
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлал зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Рашаантийхан
Эцэг эхийн нэр

Гомбодорж

Өөрийн нэр

Сампил

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1963-04-13
ЗП63041319
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Улсын аварга малчин
Өөрийн эцэг эхээс
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№19
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Рашаантийхан
Эцэг эхийн нэр

Гомбодорж

Өөрийн нэр

Сампилдондов

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1968-03-03
ЗП68030310
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№20
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Эрэнхүү
Эцэг эхийн нэр

Доржсамба

Өөрийн нэр

Юндэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1949-11-07
ЗП49110718
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Улсын аварга малчин
Өөрийн эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№21
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Рашаантийхан
Эцэг эхийн нэр

Сампил

Өөрийн нэр

Мөнхбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1986-04-16
ЗП8641639
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Бүрэн бус дунд
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№22
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Малига Бүргэд
Эцэг эхийн нэр

Бат-Очир

Өөрийн нэр

Лхагва

Хүйс

Эм

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Халх
1948-05-15
ЗП48051502
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№23
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Эрэнхүүгийхэн
Эцэг эхийн нэр

Найдан

Өөрийн нэр

Лхаасүрэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1942-09-05
ЗП42090517
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Улсын аварга малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№24
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин
Эцэг эхийн нэр

Ганбат

Өөрийн нэр

Ёндонжамц

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1988-11-17
ЗП88111731
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№25
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Дэлгэрэх
Эцэг эхийн нэр

Лувсанжамц

Өөрийн нэр

Батболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хая
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1986-10-27
ЗП86102731
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Бурэн бус дунд
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№26
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Мандах
Эцэг эхийн нэр

Жамъяндорж

Өөрийн нэр

Бямбасүрэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1984-08-10
ЙЛ84081035
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Бүрэн бус дунд
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг

өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№27
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин боржигоно
Эцэг эхийн нэр

Лувсанжамц

Өөрийн нэр

Энхболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1984-12-02
ЗП84120211
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
бага
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№28
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Боржигоно
Эцэг эхийн нэр

Лхагва

Өөрийн нэр

Рашзэгвэ

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1983-02-28
ЗП83022818
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Бүрэн дунд
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№29
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Сүлд

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Орос

Өөрийн нэр

Ганбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал

Эр
Халх
1983-10-09
ЗП83100910
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

-

2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№30
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Бөх идэр
Эцэг эхийн нэр

Баярсүх

Өөрийн нэр

Төрсайхан

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1983-12-06
ЗП83120613
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№31

Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин
Эцэг эхийн нэр

Ганбаатар

Өөрийн нэр

Өлзийдэлгэр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1982-05-18
ЗП82051839
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№32

Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин
Эцэг эхийн нэр

Ганбаатар

Өөрийн нэр

Өлзийхишиг

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1982-05-18
ЗП82051816
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№33
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Тайж

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Авираа

Өөрийн нэр

Нямдорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас

Эр
Халх
1981-08-11
ЗП81081134
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Алдар цол, гавъяа шагнал

-

Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

2

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№34
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин боржигоно
Эцэг эхийн нэр

Лувсанжамц

Өөрийн нэр

Золбоот

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол

Эр
Халх
1980-11-11
ЗП80111111
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
бага

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№35
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Баяуд

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Батсүх

Өөрийн нэр

Эрдэнэ

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1978-12-04
ЗП78120411
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№36
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Баяуд

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Батсүх

Өөрийн нэр

Ганхуяг

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1976-03-05
ЗП76030519
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№37

Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Хонгор
Эцэг эхийн нэр

Очирсүх

Өөрийн нэр

энхтайван

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1973-02-24
ЗП73022414
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№38

Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Хонгор
Эцэг эхийн нэр

Дашхорол

Өөрийн нэр

Батсуурь

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
халх
1961-09-09
ЗП61090932
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№39
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин
Эцэг эхийн нэр

Хөнхөр

Өөрийн нэр

Ганбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1960-08-21
ЗП60082115
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 5- дахь үеийн
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№40
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Боржигон
Эцэг эхийн нэр

Тэрбиш

Өөрийн нэр

Юндэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1942-02-02
ЗП42020214
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
тэтгэвэрт

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№41
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Мужааныхан
Эцэг эхийн нэр

Цолмонбаатар

Өөрийн нэр

Амартүвшин

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1989-10-01
ЗП89100115
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
суурь
малчин
98624584
Өвөг эцэгээс

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№42
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Өртөө

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Базар

Өөрийн нэр

Гайран

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1971-05-21
ЗП71052113
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс. 3дахь үе
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№43
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Өртөө

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Товуу

Өөрийн нэр

Мөнхбат

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1974-08-16
ЗП74081611
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Аймгийн сайн малчин
Эцэг эхээс
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№44
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Өртөө

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Товуу

Өөрийн нэр

Лхагвасүрэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1963-05-25
ЗП63052519
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Сумын сайн малчин
Эцэг эхээс
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№45
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Эрэнхүү
Эцэг эхийн нэр

Охин

Өөрийн нэр

Алтансүх

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1966-08-11
ЗП66081111
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№46
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Боржигон
Эцэг эхийн нэр

Гомбосүрэн

Өөрийн нэр

Алтансүх

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1974-07-24
ЗП74072439
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№47
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Эрэнхүү
Эцэг эхийн нэр

Санжаасүрэн

Өөрийн нэр

Ганболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
халх
1980-07-31
ЗП80073115
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№48
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Төгрөг

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Дамдинжав

Өөрийн нэр

Цогбадрах

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
халх
1968-01-22
ЗП68012210
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 1-р баг
--Тусгай дунд
1-р багийн Засаг дарга
99941501
Эцэг эхээс

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№49
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Адуучин
Эцэг эхийн нэр

Сүхбаатар

Өөрийн нэр

Цогбадрах

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1982-02-10
ЗП82021016
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№50
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Хонгор
Эцэг эхийн нэр

Энх

Өөрийн нэр

Өлзийбат

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1983-10-20
ЗП83102034
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
бага
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№51
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Харчин
Эцэг эхийн нэр

Содном

Өөрийн нэр

Лут

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1957-02-01
ЗП57020111
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 2-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№52
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Буурлыхан
Эцэг эхийн нэр

Даваажав

Өөрийн нэр

Сэлэнгэ

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эм
Халх
1959-05-14
ЗП59051428
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 2-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№53
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Сумъяа гавьж
Эцэг эхийн нэр

Жанцандорж

Өөрийн нэр

Баянмөнх

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1974-11-19
ЗП74111917
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№54
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Тэрмийн шавь
Эцэг эхийн нэр

Жанцан

Өөрийн нэр

Пүрэвдаваа

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1968-05-30
ЗП68053018
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№55
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Тэрмийн шавь
Эцэг эхийн нэр

Бавуу

Өөрийн нэр

Цэндбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1963-03-20
ЗП63032019
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№56
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Дэлгэрэх
Эцэг эхийн нэр

Цэрэндорж

Өөрийн нэр

Өлзийбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1968-02-03
ЗП68020318
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№57
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Малчин
Эцэг эхийн нэр

Янпил

Өөрийн нэр

зоригт

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1964-10-03
ЗП64100313
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№58
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Огнууд
Эцэг эхийн нэр

Дарьсүрэн

Өөрийн нэр

Энхбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1972-03-15
ЗП72031515
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№59
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Тойн

Дундговь
Эрдэнэдалай
Уламжлалт зан үйл

Айраг исгэдэг

Эцэг эхийн нэр

Цэрмаа

Өөрийн нэр

Цэрэндорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1934-03-03
ЗП34030315
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№60
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Олхнуд
Эцэг эхийн нэр

Оюундарь

Өөрийн нэр

Ундрахбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1982-08-12
Зп82081214
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№61
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Баяжих
Эцэг эхийн нэр

Нас-Очир

Өөрийн нэр

Гомбосүрэн

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1933-06-15
ЗП33061514
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№62
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Баяжих
Эцэг эхийн нэр

Цэгмэд

Өөрийн нэр

Мөнхбат

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1971-10-23
ЗП71102318
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Бүрэн дунд
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
2

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№63
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Уламжлалт зан үйл
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Айраг исгэдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Боржигон
Эцэг эхийн нэр

Юндэндорж

Өөрийн нэр

Түмэнбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1961-04-25
ЗП61042510
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
Суурь
Малчин

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Эцэг эхээс
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№64
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Гар урлал
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Хөхүүр хийдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Угтаалын Аривжих
Эцэг эхийн нэр

Ганзориг

Өөрийн нэр

Энхбаяр

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Халх
1990-04-23
ЗП90042337
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 6-р баг
Бүрэн дунд
Малчин
86958880, 95788578
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№65
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Гар урлал
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Хөхүүр хийдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Хонгорыхон
Эцэг эхийн нэр

Цэрэн-Очир

Өөрийн нэр

Мөнхбат

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1979-02-15
ЗП79021539
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 4-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 3- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№66
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Огнуд

Дундговь
Эрдэнэдалай
Гар урлал

Хөхүүр хийдэг

Эцэг эхийн нэр

Цэрэндорж

Өөрийн нэр

Мандал

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эр
Халх
1955-10-13
ЗП55101312
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 5-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

тэтгэвэрт
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 2- дахь үеийн

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№67
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Гар урлал
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Хөхүүр хийдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Бөх-Идэр
Эцэг эхийн нэр

Баярсүх

Өөрийн нэр

Батсүх

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

эр
Халх
1973-06-18
ЗП73061814
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 2- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№68
Аймаг, нийслэл
Дундговь
Сум, дүүрэг
Эрдэнэдалай
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
Гар урлал
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
Хөхүүр хийдэг
лимбэ)
Ургийн овог
Малига бүргэд
Эцэг эхийн нэр

Бат-Очир

Өөрийн нэр

Лхагва

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

эр
Халх
1948-05-15
ЗП48051502
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
-

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
___________
/Овог, нэр/

Малчин
Сумын сайн малчин
Өөрийн эцэг эхээс. 2- дахь үеийн
1

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№69
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцож буй СББӨ-ийн ай сав:
-эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд
-гар урлал
- байгалийн болон сав ертөнцийн тухай
мэдлэг, арга ухаан
Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам
язгуур урлагийг
Оролцох өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Морин хуур, зүү ороох урлал,
лимбэ)
Ургийн овог
Бумбат

Дундговь
Эрдэнэдалай
Гар урлал

Хөхүүр хийдэг

Эцэг эхийн нэр

Уранчимэг

Өөрийн нэр

Ганболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газрын хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
Алдар цол, гавъяа шагнал
Хэзээ хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

эр
Халх
1986-12-05
ЗП86120512
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум
Эрдэнэдалай сум 3-р баг
Малчин

Өөрийн эцэг эхээс. 2- дахь үеийн
1

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Ө.Эрдэнэчимэг
Соёлын төвийн эрхлэгч
___________
________________________
/Овог, нэр/
/Албан газар, албан тушаал/
Дэлгэрцогт сум /нийт 4, урлаач 1/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг

өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№70
Аймаг, нийслэл :

Дундговь

Сум, Дүүрэг:
Өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг )
Ургийн Овог
Эцэг/эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
РД:
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил / тэтгэвэрт, оюутан/
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Говь-Угтаал 2-р баг
Айраг исгэдэг , хөхүүр
хийдэг
Боржигон
Банзрагч
Сүрэндаваа
Эр
Халх
1959.08.25
ЗВ59082515
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 2-р баг
-----------------Бүрэн бус дунд
тэтгэвэрт Малчин
98218260

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэхь үеийн өвлөн
залгамжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо
(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Дундговь түншлэл цагаан идээний баяр
2011 2012 оны Тэргүүн байр
Сайхан айрагтай айлаар шалгарсан
Өвөг дээдсээсээ сурсан
Айраг исгэдэх оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо 16
Хөхүүрийг өөрөө хийсэн бөгөөд өрхийн
хэрэгцээнд хэрэглэж байна.

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Д.Идэрцэцэг
___________
/Овог, нэр/

Хөгжмийн багш
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№71

Аймаг, нийслэл :
Сум, Дүүрэг:
Өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг )
Ургийн Овог

Дундговь
Говь-Угтаал 2-р баг
Айраг исгэдэг

Эцэг/эх/-ийн нэр

Доржийхүү

Өөрийн нэр

Мэргэнбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
РД:
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил / тэтгэвэрт, оюутан/
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Эр
Халх
1968.04.06
Зв 68040615
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 2-р баг
Нягтлан
Тусгай дунд
Малчин
Малчин
93033322

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэхь үеийн өвлөн
залгамжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо
(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Баатар

Дундговь түншлэл цагааны идээний баяр
2012 онд дэд байранд шалгарсан
Өвөг дээдсээсээ сурсан 3 дахь үеийн өвлөн
залгамжлагч
Айраг исгэдэх оролцдог гэр бүлийн
гишүүдийн тоо 15

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Д.Идэрцэцэг
___________
/Овог, нэр/

Хөгжмийн багш
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№72

Аймаг, нийслэл :
Сум, Дүүрэг:
Өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг )
Ургийн Овог

Дундговь
Говь-Угтаал 2-р баг
Айраг исгэдэг

Дөрвөд
Эцэг/эх/-ийн нэр

Чүлтэмжамц

Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
РД:
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил / тэтгэвэрт, оюутан/
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Болд
Эр
Халх
1956.10.07
ЗВ56100715
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 2-р баг
-----------Бүрэн бус дунд
Малчин
Малчин
98257006
94291104
2013 онд Их газрын чулуунд болсон
айрагны баярт Тэргүүн байранд шалгарсан
Өвөг дээдсээсээ сурсан 3 дахь үеийн өвлөн
залгамжлагч
Аймаг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо 13

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэхь үеийн өвлөн
залгамжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо
(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Д.Идэрцэцэг
___________
/Овог, нэр/

Хөгжмийн багш
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№73
Аймаг, нийслэл :
Сум, Дүүрэг:
Өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг )
Ургийн Овог

Дундговь
Говь-Угтаал 2-р баг
Айраг исгэдэг

Эцэг/эх/-ийн нэр

Чүлтэмжамц

Өөрийн нэр

Энхболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
РД:
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй ажил / тэтгэвэрт, оюутан/
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэхь үеийн өвлөн
залгамжлагч)
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо
(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Эр
Халх
1970.01.13
ЗВ70011311
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум
Дундговь аймаг Говь-Угтаал сум 2-р баг
--------Бүрэн бус дунд
Малчин
Малчин
88175048

Боржигон

-----------Аав чүлтэмжамцаас сурсан 3 дахь үеийн
өвлөн залгамжлагч
Хөхүүр хийхэд оролцдог гэрийн бүлийн
гишүүдийн тоо 2

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Д.Идэрцэцэг
___________
/Овог, нэр/

Хөгжмийн багш
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Өндөр-Шил /нийт 1, урлаач 1/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№70
Аймаг
Дундговь
Сум баг

Өндөршил сум 2-р баг

Өвийн оноосон нэр

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Тэмээчин

Эцэг / эх/ийн нэр

Тулга

Өөрийн нэр

Гунгаа

хүйс

Эр

Төрсөн он сар өдөр

1943.05.26

Регистрийн дугаар

Зй43052615

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг

Дундговь
Өндөршил
Дундговь Өндөршил

Мэргэжил

Жолооч

Боловсрол

Бүрэн бус дунд

Эрхлэж буй хаяг

тэтгэвэрт

Эрхлэж буй хаяг/тэтгэвэрт , оюутан /

-

Холбоо барих утас

89992538

Алдар цол, гавьяа шагнал

АХ-ын ойн медаль Аймгийн алдарт уяач
2017 он. Нарны хүлэгч одон Аймгийн
хүндэт тэмдэг

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн

1980 онд 2-р багийн МУ-ын аварга

өвлөн уламжлагч/

малчин Өмөө гэдэг хүнээр заалгаж
сурсан.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Т.Мөнхцэцэг
___________

3

Соёлын төвийн эрхлэгч
________________________

/Овог, нэр/

/Албан газар, албан тушаал/

Сайхан-Овоо /нийт 20, урлаач 19/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№71
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь аймаг
Сайхан-овоо сум
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Эцэг /эх/-ийн нэр

Цээсүрэн

Өөрийн нэр

Болдбаатар

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1969-06-10
Зл69061011
Сайхан-овоо сум
4-р баг

Өндөр

Бүрэн дунд
малчин
93303063
=
Ааваасаа өвлөсөн 3 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№72
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Дундговь аймаг
Сайхан-овоо сум
Айраг исгэдэг

Ургийн овог

Равжих

Эцэг /эх/-ийн нэр

Баярсайхан

Өөрийн нэр

Адьяадорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1974-08-17
Зл74081712
Сайхан-овоо сум
4-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин
93226334
Улсын сайн малчин
Ааваасаа өвлөсөн 3 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№73
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/
Ургийн овог

Дундговь аймаг
Сайхан-овоо сум
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Эцэг /эх/-ийн нэр

Бархүү

Өөрийн нэр

Мягмарханд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1971
Зю71161415
Сайхан-овоо сум
2-р баг
Зоо техникч
Тусгай дунд
малчин
89877317
Сумын сайн малчин
Ааваасаа өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
4

Барс

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№74
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Балсан дархан

Эцэг /эх/-ийн нэр

Чулуун баатар

Өөрийн нэр

Ариунжаргал

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1982-08-14
Зл82081414
Сайхан-овоо сум
4-р баг
=
Бүрэн бус дунд
малчин
93303082
Сумын сайн малчин
Ааваасаа өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№75
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Тайжуу

Эцэг /эх/-ийн нэр

Доржпалам

Өөрийн нэр

Батболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа

Эр
халх
1986-09-02
Зл86090217
Сайхан-овоо сум
1-р баг

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Бүрэн бус дунд
малчин
83120700
Сумын сайн малчин, сумын алдарт
уяач
Ааваасаа өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№76
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Цэмбэл хаалгач

Эцэг /эх/-ийн нэр

Балжид

Өөрийн нэр

Ариунболд

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1971-12-16
Зл71121611
Сайхан-овоо сум
2-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин
98218516
Аймгийн аварга малчин
Ааваасаа өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№77
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Анчин

Эцэг /эх/-ийн нэр

Цэдэнбал

Өөрийн нэр

Арилдийжав

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1962-11-07

Регистрийн дугаар

Зл62110714

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
2-р баг
=
Бүрэн дунд
малчин
88339115
=
Ааваасаа өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№78
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Ажий арав

Эцэг /эх/-ийн нэр

Ойдов

Өөрийн нэр

Энхбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1980-12-18

Регистрийн дугаар

Зл80121815

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа

Сайхан-овоо сум
4-р баг

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Бүрэн бус дунд
малчин
98664935
Аймгийн алдарт уяач, сумын сайн
малчин
Эцэгээсээ өвлөсөн 2 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№79
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Баяжих

Эцэг /эх/-ийн нэр

Бат-Очир

Өөрийн нэр

Содном

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Эр
халх
1959-06-18
Зл59061815
Сайхан-овоо сум
4-р баг
Бүрэн дунд
малчин
98713465
Аймгийн алдарт уяач
2 дахь үе
5

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№80
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Хадат

Эцэг /эх/-ийн нэр

Дагва-осор

Өөрийн нэр

Батзаяа

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1974-05-18

Регистрийн дугаар

Зл74051818

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
4-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин
98703566
Аймгийн сайн малчин
Эцэгээсээ 2 дахь үе
2

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№81
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Хангинаа

Эцэг /эх/-ийн нэр

Шаравжамц

Өөрийн нэр

Жинхүү

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1967-11-05

Регистрийн дугаар

Кд67110513

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
1-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин
93033380
Сумын сайн малчин
Эцэгээсээ 2 дахь үе
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№82
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Хошуу

Эцэг /эх/-ийн нэр

Банзрагч

Өөрийн нэр

Батхуяг

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1968-01-08

Регистрийн дугаар

Зл68010818

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
1-р баг
=
Бүрэн дунд
малчин
83130506
=
Эцэгээсээ 2 дахь үе
5

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№83
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Баярт

Эцэг /эх/-ийн нэр

Цэрэндулам

Өөрийн нэр

Ганчимэг

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эм
халх
1978-11-01

Регистрийн дугаар

Зл78110101

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
2-р баг
Бүрэн бус дунд
малчин
88167555
=
Эцэгээсээ сурсан 2 дахь үе
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№84
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Буурлууд

Эцэг /эх/-ийн нэр

Бямба

Өөрийн нэр

Шинэбаяр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1979-05-06

Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа

Зл79050612
Сайхан-овоо сум
1-р баг

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Бүрэн бус дунд
малчин
89285995
Аймгийн алдарт уяач, сумын сайн
малчин
Эцэгээсээ 2 дахь үе
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№85
Дундговь аймаг

Аймаг
Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Пүлжин

Эцэг /эх/-ийн нэр

Дунгаамаа

Өөрийн нэр

Нямдорж

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1976-05-18

Регистрийн дугаар

Зл76051819

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
2-р баг
=
Бүрэн бус дунд
малчин
98701234
=
2 дахь үе
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№86
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Ажий арав

Эцэг /эх/-ийн нэр

Бадарч

Өөрийн нэр

Одхүү

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1971-06-23

Регистрийн дугаар

Зл71062310

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Сайхан-овоо сум
2-р баг
=
Бүрэн бус дунд
малчин
89852404
=
2 дахь үе
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№87
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Өндөр

Эцэг /эх/-ийн нэр

Жигмэддорж

Өөрийн нэр

Ганбат

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1968-01-30

Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Зл68013014
Сайхан-овоо сум
4-р баг
=
Бүрэн дунд
малчин

Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

93303065
Сумын алдарт уяач
2 дахь үе
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№88
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Равжих

Эцэг /эх/-ийн нэр

Цэрэнбат

Өөрийн нэр

Баярсайхан

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1956-05-29

Регистрийн дугаар

Уб56052973

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа

Сайхан-овоо сум
4-р баг
=
Бага
малчин
98898044
Аймгийн сайн малчин, аймгийн алдарт
уяач
2 дахь үе

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№89
Аймаг

Дундговь аймаг

Сум, баг

Сайхан-овоо сум

Өвийн оноосон нэр / айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг/

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Гуа

Эцэг /эх/-ийн нэр

Бямбадорж

Өөрийн нэр

Энхтөр

Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр

Эр
халх
1987-11-10

Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Холбоо барих утас
Алдар цол гавьяа
Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү
барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах )

Зл87111018
Сайхан-овоо сум
4-р баг
=
Бага
малчин
93303064
=
Өвөг эцэгэсээ сурсан 3 дахь үе
2

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№90
Аймаг

Дундговь

Сум баг

Сайхан-Овоо, 1-р баг

Өвийн оноосон нэр

Хөхүүр урладаг, айраг исгэдэг

Ургийн овог

Замбуу

Эцэг / эх/ийн нэр

Гомбодорж

Өөрийн нэр

Баатарчулуун

хүйс

Эр

Төрсөн он сар өдөр

1962.06.30

Регистрийн дугаар

ЗЛ62063018

Үндсэн захиргаа

Дундговь Сайхан-Овоо

Оршин суугаа хаяг

Дундговь Сайхан-Овоо

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхлэж буй хаяг

Дундговь, Сайхан-Овоо, Онги, 1-р баг

Эрхлэж буй хаяг/тэтгэвэрт , оюутан /

-

Холбоо барих утас

93220411

Алдар цол, гавьяа шагнал

МУ-ын Сайн малчин,
Аймгийн хүндэт тэмдэг

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх үеийн

1980 онд Эцэг Гомбодоржоос сурсан.

өвлөн уламжлагч/

3 дахь үеийн хөхүүр урладаг, айраг
исгэдэг өвлөн тээгч.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо/жишээ нь гүү

10 орчим хүн оролцдог. Унага барихад

барих, саах, унага татах, айраг бүлэх,

ойр орчмын айлын хүмүүс ирж

хөхүүр урлах гэх мэт /

тусладаг.

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Баярмаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Сайхан-Овоо /нийт 23, урлаач 0/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№91
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Дундговь
Цагаандэлгэр
Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Наранцэцэг

Өөрийн нэр

Дэлгэрбилэг

Боржигин

Хүйс
Эр
Яс үндэс
Халх
Төрсөн он сар өдөр
1978.05.08
Регистрийн дугаар
ЗН78050819
Үндсэн захиргаа
Цагаандэлгэр
Оршин суугаа хаяг
4-р баг
Мэргэжил
малчин
Боловсрол
Бүрэн дунд
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин
Холбоо барих утас
98891778
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн Хадам аав Наваанравдан
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Тэргүүний малчин залуу
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн бусад гишүүдийн тоо Ойролцоогоор 10-н хүн
/жишээ нь: гүү барих, унага татах,
саах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах г.м/
Хавсаргах материал
1. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№92
Аймаг, нийслэл
Сум, дүүрэг
Өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Дундговь
Цагаандэлгэр
Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Хүрэлхуяг

Өөрийн нэр

Цэдэгсүрэн

Боржигин

Хүйс
Эр
Яс үндэс
Халх
Төрсөн он сар өдөр
1984.08.13
Регистрийн дугаар
ЗН84081315
Үндсэн захиргаа
Цагаандэлгэр
Оршин суугаа хаяг
4-р баг
Мэргэжил
малчин
Боловсрол
Бүрэн дунд
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин
Холбоо барих утас
89445966
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн Ааваасаа
өвлөн уламжлагч
Алдар цол, гавьяа шагнал
Тэргүүний малчин залуу
Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн бусад гишүүдийн тоо Ойролцоогоор 10-н хүн
/жишээ нь: гүү барих, унага татах,
саах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах г.м/
Хавсаргах материал
1. Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№93
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Шовоохой

Өөрийн нэр

Энхбат

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1965.01.21
ЗН65012114
Цагаандэлгэр
1-р баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин
98262498

Залаа өгөөмөр

Өөрөө бие дааж сурсан.
Аймгийн алдарт уяач
10

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№94
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Адъяасүрэн

Өөрийн нэр

Амарбаяр

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1980.12.10
ЗН80121014
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бага
Малчин
98640683

Ухаадай

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№95
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Борхүү

Өөрийн нэр

Батбаяр

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар

Халх
1986.01.31
ЗН86013117

Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин
99665355

Баянзул

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№96
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Банзрагч

Өөрийн нэр

Батсуурь

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1956.11.07
ЗН56011710
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин
98213958

Боржигон

Эцэг эхээс сурсан.
Аймгийн сайн малчин
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№97
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Нарангэрэл

Өөрийн нэр

Алтанхуяг

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1981.11.09
ЗВ81110913
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бага
Малчин
88302183

Өгийнуур

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№98
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Борхүү

Өөрийн нэр

Батбаяр

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1986.01.31
ЗН86013117
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин
99665355

Баянзул

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№99
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Уртнасан

Өөрийн нэр

Бат-Эрдэнэ

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1989.09.27
ЗН89092717
Цагаандэлгэр
Хөдөө
Малчин
Бага
Малчин
88875616

Хорол

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
2

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№100
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Батсуурь

Өөрийн нэр

Батмөнх

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1981.01.11
ЗН81011113
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин
99742308

Боржигон

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Аймгийн сайн малчин
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№101
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Баянмөнх

Өөрийн нэр

Баярсайхан

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)
Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

Халх
1978.11.10
ЗН78111016
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин
83060384

Тулгаламзав

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№102
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Насантогтох

Өөрийн нэр

Буянбат

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1955.02.25
ЗН55022516
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бага
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

95788378

Тамчиг

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№103
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Лхам

Өөрийн нэр

Дарьрагчаа

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1967.02.26
НЗ67022695
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98292695

Боржигон

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
5

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№104
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Галсан

Өөрийн нэр

Ишцэдэн

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1950.06.15
ЗН50061511
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98203001

Тавнан

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№105
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Мөнхбаяр

Өөрийн нэр

Мөнхтогтох

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1989.11.06
ЗН89110611
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

88339704

Тамчиг

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№106
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Үзмээ

Өөрийн нэр

Одончимэд

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1976.06.22
ЗН76062218
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98633059

Дэлгэрэх

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№107
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Самбуу

Өөрийн нэр

Оюунтуяа

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1958.10.10
ЗЖ58101018
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98992142

Тасран

Эцэг эхээс сурсан.
Улсын сайн малчин
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№108
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Чойндон

Өөрийн нэр

Пүрэв

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1958.09.12
ЗН58091213
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98267211

Дугант

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№109
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Цэнд

Өөрийн нэр

Пүрэвбаатар

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1957.08.22
ЗГ57082216
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98624434

Чимэд

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Улсын сайн малчин
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№110
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Чимэдцогдог

Өөрийн нэр

Тогтохренчин

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1977.11.01
ЗН77110155
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98136044

Тамчиг

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
4

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№111
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Адъяасүрэн

Өөрийн нэр

Цогтбаатар

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1984.11.23
ЗН84112319
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

88445727

Ухаатай

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Тэргүүний залуу малчин
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№112
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Очирхуяг

Өөрийн нэр

Энхбаяр

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1979.01.06
ЗН76010637
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Суурь
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

95244999

Буудад

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Үгүй
5

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№113
Аймаг, нийслэл

Дундговь

Сум, дүүрэг

Цагаандэлгэр

Оролцоох өвийн оноосон нэр
(хөхүүр урлах, айраг исгэх)
Ургийн овог

Айраг исгэх

Эцэг (эх)-ийн нэр

Шархүү

Өөрийн нэр

Эрдэнэсүх

Хүйс

Эр

Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Халх
1982.12.06
ЗН82120610
Цагаандэлгэр
2-р баг
Малчин
Бага
Малчин

Холбоо барих утас
(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Хэзээ хэнээс сурсан(хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ нь: гүү
барих, унага татах, саах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах г.м/

98332638

Тулга

Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс

Эцэг эхээс сурсан.
Сумын сайн малчин
3

Бүртгэл хийсэн ажилтан: Б.Алдармаа
___________
/Овог, нэр/

Соёлын төвийн эрхлэгч:
________________________
/Албан газар, албан тушаал/

