
 

 

 

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 
 

 

№ 

Сумдын нэрс 
Айраг исгэдэг өвлөн 

уламжлагчын тоо 

Хөхүүр урладаг 

өвлөн уламжлагчын 

тоо 

Дүн 

/давхардсан 

тоогоор/ 

1 Манлай 6 1 6 

2 Ноён 5 5 5 

3 Номгон 3 2 3 

4 Ханхонгор 1 0 1 

 Нийт дүн 15 8 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эрдэнэмандал сум /Нийт 6, урлаач 1/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№01 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Өехий баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
               Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Содномцэрэн 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Жигмэд 

Өөрийн нэр Дашдондов 

Хүйс Эр 

Яс үндэс               Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1935.04.15 

Регистрийн дугаар Ке 35041516 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум  

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг, Манлай сум 1-р баг Өехий 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхлэж буй ажил Үгүй 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
Тэтгэвэрт 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 
88946238 

Алдар цол, гавъяа шагнал 
Аймгийн Хөдөлмөр соёлын аварга, Ардын 

хувьсгалын 70, 80, 90 жил ойн медалиуд 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 
Ахаас суралцаж 2 үеийн өвлөн уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

Малчин байхдаа байнга гүүгээ уяаж намар орой 

болтол унагаа уяаж айргаа исгэдэг байсан 

Хөхүүрээ өөр урладаг байсан, одоо бол хийж 

чадахаа байсан хүү Энхбаясгалан өвлөн урладаг 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№02 

 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Өехий баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
          Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Содномцэрэн 
 

 

 

 

Эцэг /эх/-ийн нэр Дашдондов 

Өөрийн нэр Амарсайхан 

Хүйс Эр 

Яс үндэс                     Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1976.02.28 

Регистрийн дугаар Ке 76022838 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум  

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг, Манлай сум 1-р баг Өехий 

Мэргэжил Малчин 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхлэж буй ажил Малчин 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
ХАА-д 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 
91188207 

Алдар цол, гавъяа шагнал Сумын сайн малчин, Мянгат малчин 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 

Аав, ээжээс суралцаж 3 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

гүү барих, саах, унага татах, айраг бүлэх-д эхнэр, 

5 хүүхэд нь оролцдог аав Ж.Дашдондов хөхүүр 

урладаг. Унагаа намар орой болтол уяаж айргаа 

исгэдэг 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№03 

 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Өехий баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Содномцэрэн 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр 

Дашдондов 

Өөрийн нэр Энхбаясгалан 

Хүйс 
Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1977.05.19 

Регистрийн дугаар Ке 77051911 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум  

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг, Манлай сум 1-р баг Өехий 

Мэргэжил Мэргэшсэн жолооч 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхлэж буй ажил Жолооч 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 

Оюу Толгой ХХК-д Ханбогд Хурд ХХК-ны  жолооч 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 
88170886 

Алдар цол, гавъяа шагнал 

сумын 2009,2010, 2012 оны “Шилдэг бренд” 

урлаач /Монгол гутал, гөлөм, арьс ширэн эдлэл/-

ийн төрлөөр шагнагдаж байсан 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 
Ааваас суралцсан 3 дахь үеийн өвлөн уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

Ааваас Хөхүүр урлах аргачилыг заалгаж урладаг 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№04 

 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Далай баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
      Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Хэргүүд 

 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр 

 Ламхүү 

Өөрийн нэр Мөнхбаяр 

Хүйс Эр 

Яс үндэс             Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1960.09.07 

Регистрийн дугаар Ке 60090711 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум 

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг Манлай сум 4-р баг Далай 

Мэргэжил Малчин 

Боловсрол Тусгай дунд 

Эрхлэж буй ажил Малчин 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 

Малчин 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 

 

Алдар цол, гавъяа шагнал МУ-ын спортын мастер / унадаг дугуй/   Аймгийн 

Начин цолтой,  сумын сайн малчин 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 

Аав ээжээс суралцаж  3 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

Эхнэр хүүхдүүдийн хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№05 

 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Жаргалант  баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
      Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Бөө 

 

 

 

 

Эцэг /эх/-ийн нэр 
 Жанж 

Өөрийн нэр Цэцэгмаа 

Хүйс Эм 

Яс үндэс             Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1964.06.11 

Регистрийн дугаар Ке 64061103 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум 

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг Манлай сум 3-р баг Жаргалант  

Мэргэжил Малчин 

Боловсрол Тусгай дунд 

Эрхлэж буй ажил Малчин 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 

Малчин 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 

 

Алдар цол, гавъяа шагнал ХАА-н Тэргүүний ажилтан 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 

Аав ээжээс суралцаж  3 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

Хүүхдүүдийн хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№06 

 

Аймаг Өмнөговь 

Сум, баг Манлай сум , Өгөөмөр  баг 

Өвийн оноосон нэр ( тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг ) 
      Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Хэргүүд 

 

 

 

Эцэг /эх/-ийн нэр 
 Дүгэр 

Өөрийн нэр Бат 

Хүйс Эр 

Яс үндэс             Халх 

Төрсөн он, сар, өдөр 1962.01.28 

Регистрийн дугаар Ке 62012811 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг Манлай сум 

Оршин суугаа хаяг Өмнөговь аймаг, Манлай сум 2-р баг Өгөөмөр 

Мэргэжил Малчин 

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхлэж буй ажил Малчин 

Эрхлэж буй ажил   /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
Малчин 

Холбоо барих утас / гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас 
90144416 

Алдар цол, гавъяа шагнал ХАА-н Тэргүүний ажилтан 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч / 

Аав ээжээс суралцаж  3 дахь үеийн өвлөн 

уламжлагч 

Айраг исгэхэд оролцдог бусад 

гишүүдийн тоо / жишээ нь: гүү 

барих, саах, унага татах, айраг 

бүлэх, хөхүүр урладаг гэх мэт / 

Жил бүр гүүгээ барьж, айргаа исгэж олон түмэнд 

түгээдэг. Эхнэр, хүүхдүүдийн хамт 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   Д.Отгонбат              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

2018 оны 07  сарын 01 өдөр 

 



Ноён сум /нийт 5, урлаач 5/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№07 

 

 Аймаг Өмнөговь 

Сум , баг Ноён сум  Сайран баг 

Өвийн оноосон нэр Айраг исгэх , Хөхүүр хийх 

Ургийн овог Боржигон  

Эцэг / эх/ -ийн нэр Шархүү 

Өөрийн нэр Ганбат 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1973.01.09 

Регистрийн дугаар КЗ73010911 

Үндсэн захиргаа Ноён сум 

Оршин суугаа хаяг Ноён сум Сайран баг 

Мэргэжил  

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 98806501 

Алдар цол гавъяа шагнал Хөдөлмөрийн хүндэт медаль  МУ-ын тэргүүний ардын 

авьяастан Аймаг сумын сайн малчин Сумын алдарт уяач,  

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд 

дэх үеийн өвлөн уламжлагч/ 

3- дахь үе эмээ өвөөгөөс сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн гишүүдийн тоо 

6 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   М.Алтанцэцэг              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

                                                                              



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№08 

 

 Аймаг Өмнөговь 

Сум , баг Ноён сум Сайран баг 

Өвийн оноосон нэр Айраг исгэх хөхүүр хийх 

Ургийн овог Говийхан  

Эцэг / эх/ -ийн нэр Бадамдорж 

Өөрийн нэр Тогооч 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1958.02.11 

Регистрийн дугаар КЗ58021115 

Үндсэн захиргаа Ноён сум 

Оршин суугаа хаяг Ноён сум сайран баг 

Мэргэжил  

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 91161176 

Алдар цол гавъяа шагнал Алтан гадас , Хөдөлмөрийн хүндэт медаль , Аймгийн начин , 

аймгийн сайн малчин 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд 

дэх үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Эмээ өвөө 4- дэх үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн гишүүдийн тоо 

7 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   М.Алтанцэцэг              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

                                                                                                          



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№09 

 

 Аймаг Өмнөговь 

Сум , баг Ноён сум  Сайран баг 

Өвийн оноосон нэр Айраг исгэх , Хөхүүр хийх 

Ургийн овог Жаран  

Эцэг / эх/ -ийн нэр Равжир 

Өөрийн нэр Отгонтөмөр 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1970.12.27 

Регистрийн дугаар КЗ701227 

Үндсэн захиргаа Ноён сум 

Оршин суугаа хаяг Ноён сум Сайран баг 

Мэргэжил  

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 98647826 

Алдар цол гавъяа шагнал Сумын сайн малчин , Сумын алдарт уяач , Мянгат малчин 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд 

дэх үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Аав ээжээсээ 2-дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн гишүүдийн тоо 

4 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   М.Алтанцэцэг              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

                



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№10 

 

 Аймаг Өмнөговь 

Сум , баг Ноён сум  Сайран баг 

Өвийн оноосон нэр Айраг исгэх , Хөхүүр хийх 

Ургийн овог Ямаат  

Эцэг / эх/ -ийн нэр Дашзэвэг 

Өөрийн нэр Адъяа 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1980.07.20 

Регистрийн дугаар КЗ80072012 

Үндсэн захиргаа Ноён сум 

Оршин суугаа хаяг Ноён сум Сайран баг 

Мэргэжил  

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 93190327 

Алдар цол гавъяа шагнал  Сумын алдарт уяач, мянгат малчин 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд 

дэх үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Аав ээжээс өвлөсөн 2 дахь үе 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн гишүүдийн тоо 

5 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   М.Алтанцэцэг              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

     



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№11 

 

 Аймаг Өмнөговь 

Сум , баг Ноён сум  Ганзагад баг 

Өвийн оноосон нэр Айраг исгэх , Хөхүүр хийх 

Ургийн овог Бүд Боржигон  

Эцэг / эх/ -ийн нэр Оюунбат 

Өөрийн нэр Жуулхүү 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1986.01.16 

Регистрийн дугаар КЗ86011614 

Үндсэн захиргаа Ноён сум 

Оршин суугаа хаяг Ноён сум Ганзагад баг 

Мэргэжил Жолооч 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 91119548 

Алдар цол гавъяа шагнал  

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд 

дэх үеийн өвлөн уламжлагч/ 

3- дахь үе эмээ өвөөгөөс сурсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн гишүүдийн тоо 

4 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:   М.Алтанцэцэг              Соёлын төвийн эрхлэгч      

    __________  _______________________     

               / Овог, нэр /           / Албан газар, албан тушаал/ 

 

 



Номгон сум /нийт 3, урлаач 2/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№12 

 

Аймаг  Өмнөговь 

Сум, баг  Номгон сум 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг исгэдэг, 

хөхүүр урладаг) Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог   Боржигон 

  

Эцэг (эх)-ийн нэр   Рулам 

Өөрийн нэр   Баттогтох 

Хүйс  Эр 

Яс үндэс  Халх 

Төрсөн он сар өдөр  1967.03.06 

Регистрийн дугаар  КЖ1967030616 

Үндсэн захиргаа  Даланзадгад 

Оршин суугаа хаяг  Өм,Номгон,1-р баг,Жирэм 4-3 

Мэргэжил  Математикч 

Боловсрол  Дээд 

Эрхэлж буй ажил  НТБ-ын багш 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)  - 

Холбоо барих утас ( гар утас, гэрийн болон 

ажлын утас  89380239 

Алдар цол, гавьяа шагнал 
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 

Хэзээ, хэнээс сурсан ( хэд дэх үеийн өвлөн 

уламжлагч)  Овог дээдсээс 2010 оноос хэлэн 

уламжлан авсан 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад 

гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү барих, саах, 

унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт 
 Дүү нар-3, бэр-2, ах-1 тус тус хөхүүр 

орно. 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Г.Бат-Эрдэнэ                    Соёлын төвийн номын санч  

  __________  _______________________     

                                / Овог, нэр /                       /Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№13 

 

Аймаг  Өмнөговь 

Сум, баг  Номгон сум 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг исгэдэг, 

хөхүүр урладаг) Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог   Боржигон 

  

Эцэг (эх)-ийн нэр   Аяахүү 

Өөрийн нэр   Нэргүй 

Хүйс  Эр 

Яс үндэс  Халх 

Төрсөн он сар өдөр  1972.02.04 

Регистрийн дугаар  КЖ1972020411 

Үндсэн захиргаа  Даланзадгад 

Оршин суугаа хаяг  Өм,Номгон,1-р баг 

Мэргэжил - 

Боловсрол  Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил  Малчин 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)  - 

Холбоо барих утас ( гар утас, гэрийн болон 

ажлын утас 98820084 

Алдар цол, гавьяа шагнал - 

Хэзээ, хэнээс сурсан ( хэд дэх үеийн өвлөн 

уламжлагч)  Аав ээжээсээ 2008 оноос 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад 

гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү барих, саах, 

унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт Гэр бүл-2 хүн, найзууд-2 хамтран  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Г.Бат-Эрдэнэ                    Соёлын төвийн номын санч  

  __________  _______________________     

                                / Овог, нэр /                       /Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№14 

 

Аймаг  Өмнөговь 

Сум, баг  Номгон сум, Дэрсэн-Ус 

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг исгэдэг, 

хөхүүр урладаг) Айраг исгэдэг 

Ургийн овог   Бэсүд 

  

Эцэг (эх)-ийн нэр   Соном 

Өөрийн нэр   Сэргэлэн 

Хүйс  Эр 

Яс үндэс  Халх 

Төрсөн он сар өдөр  1963.05.07 

Регистрийн дугаар  КЖ1963050711 

Үндсэн захиргаа  Даланзадгад 

Оршин суугаа хаяг  Өм,Номгон,3-р баг 

Мэргэжил  Малчин 

Боловсрол Бүрэн бус 

Эрхэлж буй ажил  Малчин 

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)  - 

Холбоо барих утас ( гар утас, гэрийн болон 

ажлын утас  98512567 

Алдар цол, гавьяа шагнал 
Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Онц 

хилчин, Сумын тэргүүний учач 

Хэзээ, хэнээс сурсан ( хэд дэх үеийн өвлөн 

уламжлагч) 

 Аав ээжээсээ суралцан 1986 оноос 

хойш айраг исгэж байна. 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад 

гишүүдийн тоо (жишээ нь: гүү барих, саах, 

унага татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт 

 Эхнэр Н.Алтанцэцэг, хүү С.Азжаргал 

нар хамтран хийдэг. 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:     Г.Бат-Эрдэнэ                    Соёлын төвийн номын санч  

    __________  _______________________     

                                 / Овог, нэр /                       /Албан газар, албан тушаал/ 

 

2018 оны 06 сарын 30 өдөр 

 



Ханхонгор сум /нийт 1, урлаач 0/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№15 

Аймаг Өмнөговь аймаг 

Сум,баг Ханхонгор сум. Өгөөмөр баг. 

Өвлийн оноосон 

нэр/тухайлбалАйраг исгэдэг, 

хөхүүр урладаг/ 

Айраг исгэдэг 

Ургийн овог Адуучин 

 

Эцэг /эх/-ийн нэр Дашдорж 

Өөрийн нэр Батцэцэг 

Хүйс Эмэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1960.02.09 

Регистрийн дугаар Кд-60021907 

Үндсэн захиргаа Өмнөговь аймаг,Ханхонгор сум  

Оршин суугаа хаяг Ханхонгор сум,Өгөөмөр баг 

Мэргэжил ----------------//----------- 

Боловсрол Бүрэн дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин  

Эрхэлж буй ажил/тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
----------------//----------- 

Холбоо барих утас/гар утас, 

гэрийн болон ажлын утас/ 
99519451,99871853 

Алдар цол гавьяа шагнал 
Монгол Улсын Соёлын тэргүүний 

ажилтан,Улсын тэргүүний ардын авъяастан 

Хэзээ хэнээс сурсан /хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлал/ 

Манайх МУ-ын алдарт уяач адуучин 

Дашдоржийн гэдэг айл эрт үеэс гүүний үрс 

хийх,унага тамгалах зэрэг найр наадам их 

хийдэг айл байсан. 9 настай байхаасаа аав 

ээжээсээ адууны болон бусад малын бүх зан 

үйлийг сурсан. 



Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих,саах,унага 

татах, айраг бүлэх,хөхүүр 

урлах гэх мэт/ 

Манайх 3 хүү,1 охинтой.Бүгд оролцдог. 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:     С.Туяахүү                         Соёлын төвийн эрхлэгч  

    __________  _______________________     

                                 / Овог, нэр /                   /Албан газар, албан тушаал/ 

 

 

 

 


