
 

 

 

 

 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ 
 

 

№ 

Сумдын нэрс 
Айраг исгэдэг өвлөн 

уламжлагчын тоо 

Хөхүүр урладаг 
өвлөн уламжлагчын 

тоо 

Дүн 
/давхардсан 

тоогоор/ 

1 Баян-Өндөр 1 1 1 

2 Төгрөг 2 2 2 

3 Есөнзүйл  3 2 3 

4 Зүүнбаян-
Улаан 

3 3 3 

5 Сант 3 3 3 

6 Уянга 7 7 7 

 Нийт дүн 19 18 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Баян-Өндөр сум /Нийт 1, урлаач 1/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№01 

Аймаг   Өвөрхангай  аймаг  

Сум, баг  Баян-өндөр сум 

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 
 “Унхан хөхүүр“ 

Ургийн овог   Унхан 

Эцэг /эх/-ийн нэр Дашзэвгэ 

Өөрийн нэр   Гүндэгмаа 

Хүйс   эм 

Яс үндэс: халх 

Төрсөн он сар өдөр 1957031309  

Регистрийн дугаар Йг 57031309  

Үндэсэн захиргааа  Баян-Өндөр  сум  

Оршин суугаа хаяг  Өв Баян- Өндөр    2-р 

баг 

 

Мэргэжил   Малчин  

Боловсрол  Бүрэн дунд  

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

   

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 
98646424 

Алдар цол гавьяа шагнал  

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 
Өвөг дээдэс  Аав Ээжээс 

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:                                                     Соёлын төвийн эрхлэгч 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Төгрөг сум /нийт 2, урлаач 2/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№02  

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Төгрөг 4-р баг  

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Хөхүүрийн айраг исгэх 

Хөхүүр урлах  

Ургийн овог  Дампил  

Эцэг /эх/-ийн нэр Сүх  

Өөрийн нэр  Баттөмөр  

Хүйс  Эр  

Яс үндэс: Халх  

Төрсөн он сар өдөр 1966.02.25  

Регистрийн дугаар ЙН:66022512  

Үндэсэн захиргааа Төгрөг сум  

Оршин суугаа хаяг Төгрөг сум Хоолт   

Мэргэжил  Жолооч   

Боловсрол  Бүрэн бус дунд   

Эрхэлж буй ажил  Малчин  

 

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 

86760008 

99320008 

Алдар цол гавьяа шагнал Аймгийн сайн малчин  

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг  

3 дахь үе 

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

3 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:             Б.Тамжид                  Хөгжмийн багш 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№03 

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Төгрөг 3-р баг  

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Хөхүүрийн айраг исгэх 

Хөхүүр урлах  

Ургийн овог  Булуут  

Эцэг /эх/-ийн нэр Дашчарвин  

Өөрийн нэр  Жигжидсүрэн 

Хүйс  Эр  

Яс үндэс: Халх  

Төрсөн он сар өдөр 1983.03.17  

Регистрийн дугаар ЙН:83031719  

Үндэсэн захиргааа Төгрөг сум  

Оршин суугаа хаяг Төгрөг сум 3-р баг Мазар  

Мэргэжил  Малчин   

Боловсрол  Бүрэн бус дунд   

Эрхэлж буй ажил Малчин   

 

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 

80930008 

Алдар цол гавьяа шагнал Сумын алдарт уяач 

МЗХ-ны Сайн малчин   

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг эх  

3 дахь үе 

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

3 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:             Б.Тамжид                  Хөгжмийн багш 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 

 



Есөнзүйл сум /нийт 3, урлаач 2/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№04 

  

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Есөнзүйл 3-р баг  

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Айраг исгэх арга, хөхүүр 

урладаг 

Ургийн овог  Цагаан  

Эцэг /эх/-ийн нэр Бямба  

Өөрийн нэр  Дүрэвдорж  

Хүйс  Эр  

Яс үндэс: Халх  

Төрсөн он сар өдөр 1979.08.02  

Регистрийн дугаар Йз79080210  

Үндэсэн захиргааа Есөнзүйл хайрханы 3-р баг   

Оршин суугаа хаяг Хайрханы 3-р баг   

Мэргэжил  Үгүй   

Боловсрол  Бүрэн бус дунд  

Эрхэлж буй ажил Малчин   

 

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 

89489995 

Алдар цол гавьяа шагнал Үгүй  

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг эхээс уламжилсан  

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

4 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:            П.Энхбаатар                     БЗдарга 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№05 

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Есөнзүйл  Мөнхбулаг 2-р 

баг  

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Айраг исгэдэг  

Ургийн овог  Боржигон  

Эцэг /эх/-ийн нэр Далх   

Өөрийн нэр  Пүрэв   

Хүйс  Эр  

Яс үндэс: Халх  

Төрсөн он сар өдөр 1939.09.10  

Регистрийн дугаар Йз39091013  

Үндэсэн захиргааа Өвөрхангай Есөнзүйл   

Оршин суугаа хаяг Мөнхбулаг  2-р баг   

Мэргэжил  Үгүй   

Боловсрол  Бага   

Эрхэлж буй ажил Малчин   

 

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 

95877723 

Алдар цол гавьяа шагнал Ойн медаль, худалдааны тэргүүн 

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Өвөг дээдсээс   

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

Үр хүүхэд, хүргэн бэр, ач зээ 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:           Л. Оргодол                ЗДТГ БЗдарга 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№06 

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Есөнзүйл 2-р баг  

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

 Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог  Боржигон  

Эцэг /эх/-ийн нэр Мягмар  

Өөрийн нэр  Сугар   

Хүйс  Эр  

Яс үндэс: Халх  

Төрсөн он сар өдөр 1973.10.01  

Регистрийн дугаар Йз73100119  

Үндэсэн захиргааа Есөнзүйл    

Оршин суугаа хаяг Мөнхбулаг 2-р баг ойлон 

толгой 40-19 

 

Мэргэжил  Үгүй   

Боловсрол  Бүрэн  дунд  

Эрхэлж буй ажил Өв Оюу илч ХХК машинист   

 

Холбоо барих утас: /гар 

утас,гэрийн болон ажлын утас/ 

89422232, 90444569 

Алдар цол гавьяа шагнал МУ-ын тэргүүний ардын авьяастан, үндэсний 

бөхийн аймгийн дэд засуул  

Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх 

үеийн өвлөн уламжлагч/ 

Эцэг эхээс уламжилсан  

Айраг эсгэхэд ордог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь:гүү барих, 

саах,унага татах,айраг бүлэх , 

хөхүүр урлах мэт/ 

Ам бүл 5 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:           Л. Оргодол                ЗДТГ БЗдарга 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Зүүнбаян-Улаан сум /нийт 3, урлаач 3/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№07 

 

Аймаг  Өвөрхангай  

Сум, баг  Зүүнбаян-Улаан 2-р баг 

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Хөхүүр урлах, айраг исгэх 

Ургийн овог  чойжид 

Эцэг /эх/-ийн нэр Орги 

Өөрийн нэр  Баасанжав 

Хүйс  эр  

Яс үндэс: Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1977  

Регистрийн дугаар йй77041514  

Үндэсэн захиргааа малчин   

Оршин суугаа хаяг Цахиурт багын жаргалант  

Мэргэжил  үгүй   

Боловсрол  Бүрэн дунд  

Эрхэлж буй ажил Малчин  

 

Холбоо барих утас 98634474 
 

Алдар цол гавьяа шагнал үгүй  
 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх үе/ Аав 2 дахь үе 
 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн 
бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэр охин хүү, хадам ээж 
 
 

 

 Бүртгэл хийсэн ажилтны:            

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 
                    

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№08 

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Зүүнбаян-Улаан 2-р баг 

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Хөхүүр урлах, айраг исгэх 

Ургийн овог  чойжид  

Эцэг /эх/-ийн нэр Орги 

Өөрийн нэр  Цэнд-Аюуш  

Хүйс  эр  

Яс үндэс: Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1968  

Регистрийн дугаар йи68102316  

Үндэсэн захиргааа малчин   

Оршин суугаа хаяг хөндлөн  

Мэргэжил  үгүй   

Боловсрол  БД  

Эрхэлж буй ажил Малчин  

 

Холбоо барих утас 95396365 
 

Алдар цол гавьяа шагнал Ардын авъяастан 
 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 
үе/ 

Аав 3 дахь үе 
 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 
бүлийн бусад гишүүдийн тоо  

Эхнэр  хүүхдүүдийн хамт 
 
 

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:            

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 

  



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№09 

 

Аймаг  Өвөрхангай   

Сум, баг  Зүүнбаян-Улаан 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр тухайлбал:   

/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/ 

Хөхүүр урлах, айраг исгэх 
 

Ургийн овог  чойжид  

Эцэг /эх/-ийн нэр Сангарав 

Өөрийн нэр  Гөлөгдулам 

Хүйс  Эм 

Яс үндэс: Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1948  

Регистрийн дугаар Йй48012301  

Үндэсэн захиргааа ажилчин  

Оршин суугаа хаяг 4-р баг сумын төвд  

Мэргэжил  сувилагч  

Боловсрол  Тусгай дунд  

Эрхэлж буй ажил Үгүй, тэтгэвэрт  

 

 

Холбоо барих утас 99787069 
 

Алдар цол гавьяа шагнал  
Ардын авъяастан 

Хэзээ хэнээс сурсан / хэд дэх 
үе/ 

Аав 4 дахь үе 
 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 
бүлийн бусад гишүүдийн тоо  

нөхөр  хүүхдүүдийн хамт 
 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:            

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

  

 

 

 

 



Сант сум /нийт 3, урлаач 3/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№10 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Сант 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Боржигон 

3х4 
Эцэг /эх/-ийн нэр Санжаа 

Өөрийн нэр Энхтайван 

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1963.04.10 

Регистрийн дугаар ЙЛ63041019 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай аймаг Сант сум 

Оршин суугаа хаяг Сант сум Цахиурт баг /2- баг/ 

Мэргэжил Мужаан 

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Эрхэлж буй ажил /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
. 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

89250496 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 
Эцэг эхээсээ 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

Эхнэр, хүүхдүүд 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:     Б.Тунгалагцээл           /Соёлын төвийн номын санч/ 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№11 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Сант 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 
Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Бөө 

3х4 
Эцэг /эх/-ийн нэр Мижиддорж 

Өөрийн нэр Санчирбаатар  

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1968.05.22 

Регистрийн дугаар АЮ68052215 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай аймаг Сант сум 

Оршин суугаа хаяг Сант сум Майхан баг /5-р баг/ 

Мэргэжил Технологийн багш  

Боловсрол Дээд  

Эрхэлж буй ажил ЕБС-ийн Технологийн багш  

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

91800522, 89994948 

Алдар цол, гавъяа шагнал 
Монгол улсын заах аргач, Боловсролын 

тэргүүний багш  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 
Эцэг эхээсээ 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

Ганцаараа  

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:     Б.Тунгалагцээл           /Соёлын төвийн номын санч/ 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл 

№12 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Сант 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 
Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Улааныхан  

3х4 
Эцэг /эх/-ийн нэр Дорж 

Өөрийн нэр Тогтох  

Хүйс Эрэгтэй 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1959.12.08 

Регистрийн дугаар ЙВ59120814 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай аймаг Сант сум 

Оршин суугаа хаяг Сумын төвийн Майхан 5.1.7 

Мэргэжил Жолооч  

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхэлж буй ажил ИТХ-ын жолооч  

Эрхэлж буй ажил /тэтгэвэрт, 

оюутан/ 
. 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

89752898 

Алдар цол, гавъяа шагнал Худалдааны тэргүүн, Хөдөлмөрийн алдар  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 
Эцгээсээ сурсан, 3 дах үе  

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

Эхнэр Ц.Цэрэндулам 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:     Б.Тунгалагцээл           /Соёлын төвийн номын санч/ 

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 
 

 

 



Уянга сум /нийт 7, урлаач 7/ 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№13 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын 4-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Зузаан 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Даансран 

Өөрийн нэр Амгалан 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1958.05.19 

Регистрийн дугаар ЙО58051915 

Үндсэн захиргаа Өюөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга сумын төвд 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бага 

Эрхэлж буй ажил  

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

94740684 

Алдар цол, гавъяа шагнал Барилга тохижилтын жуух бичиг 

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Ааваас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 

    2  

 

 

 

Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 



 

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№14 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Ханхөгшин 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Даваадорж 

Өөрийн нэр Батмөнх 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1956.12.08 

Регистрийн дугаар ЙО56120813 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Бадрал 5-р багийн Хөгшин тээл 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин, тэтгэвэрт 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

98329928 

Алдар цол, гавъяа шагнал Аймгийн сайн малчин 

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Аав, Ээж 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    2 

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№15 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын Бадрал 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Харчу 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Бямбадорж 

Өөрийн нэр Даваасүрэн 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1988.05.18 

Регистрийн дугаар ЙО88051811 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Бадрал 5-р баг Мааньтийн эх 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Суурь боловсрол 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

93302080 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Аав, ээжээс 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    2   

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№16 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын Бадрал 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Боржигон 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Лувсандамба 

Өөрийн нэр Энхжаргал 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1968.02.19 

Регистрийн дугаар ЙО68021918 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Бадрал 5-р баг Чулуутай 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн бус дунд  

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

98450585 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Ааваас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    4   

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

       

 

             



 Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№16 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын Жаргалант 1-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Чонос 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Цэдэндагва 

Өөрийн нэр Бат-Эрдэнэ 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1973.03.11 

Регистрийн дугаар ЙО73031112 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Жаргалант 1-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн бус дунд 

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

96697496 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Ааваас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    5  

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№17 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын Өлт 7-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Баатар 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Данзан 

Өөрийн нэр Ганбаатар 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1965.12.20 

Регистрийн дугаар ЙМ65122013 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Өлт 7-р баг 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Суурь   

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

89128599 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Ааваас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    3 

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 

 

 

 

 



Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг  

өвлөн уламжлагчын бүртгэл  

№18 

 

Аймаг Өвөрхангай 

Сум, баг Уянга сумын Бадрал 5-р баг 

Өвийн оноосон нэр /тухайлбал: 

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг/ 

Хөхүүр урладаг 

Ургийн овог Боржигон 

 
Эцэг /эх/-ийн нэр Лувсандамба 

Өөрийн нэр Энхжаргал 

Хүйс Эр 

Яс үндэс Халх 

Төрсөн он сар өдөр 1968.02.19 

Регистрийн дугаар ЙО68021918 

Үндсэн захиргаа Өвөрхангай Уянга 

Оршин суугаа хаяг Уянга Бадрал 5-р баг Чулуутай 

Мэргэжил Үгүй 

Боловсрол Бүрэн бус дунд  

Эрхэлж буй ажил Малчин 

Холбоо барих утас 

/гар утас, гэрийн болон ажлын 

утас/ 

98450585 

Алдар цол, гавъяа шагнал  

Хэзээ, хэнээс сурсан /хэд үеийн 

өвлөн уламжлагч/ 

Ааваас 

Айраг исгэхэд оролцдог гэр 

бүлийн бусад гишүүдийн тоо 

/жишээ нь: гүү барих, саах, унага 

татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах 

гэх мэт/ 

 
    4   

 

      Бүртгэл хийсэн ажилтны:      

    ______________          _________________________ 

                  \Овог нэр\                  \Албан газар, албан тушаал\ 

 


