Registration of Airag making practitioners in Arkhangai province
№

1

Name of soums

Number of practitioners
making airag

Number of practitioners
making khokhuur

Total
practitioners
/including both
practitioners of
making airag
and khokhuur/

Erdenemandal

6

4

6

2

Khairkhan

10

10

10

3

Khashaat

13

5

13

4

Khotont

3

2

3

5

Olziit

1

1

1

6

Ondor-Ulaan

3

0

3

Total

36

22

36

Эрдэнэмандал сум /Нийт 6, урлаач 4/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№01
Аймаг
Архангай
Сум, баг
Эрдэнэмандал сум АлагУул
Өвийн оноосон нэр тухайлбал: Айраг исгэж, хөхүүр урлах
/ Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Боржин
Эцэг /эх/-ийн нэр
Даш
Өөрийн нэр
Чүлтэмпунцаг
Хүйс
Эрэгтэй
Яс үндэс:
Халх
Төрсөн он сар өдөр
1965-11-23
Регистрийн дугаар
Ар 65112313
Үндэсэн захиргааа
Архангай
Оршин суугаа хаяг
Алаг-Уул багийн Эмчийн
булагт
Мэргэжил
Үгүй
Боловсрол
Бүрэн дунд
Эрхэлж буй ажил
малчин
Эрхэлж буй
ажил/тэтгэвэрт,оюутан/
Холбоо барих утас: /гар
утас,гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол гавьяа шагнал
Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

Айраг эсгэхэд ордог гэр
бүлийн бусад гишүүдийн тоо
/жишээ нь:гүү барих,
саах,унага татах,айраг бүлэх ,
хөхүүр урлах мэт/
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

98335732
Сумын алдарт уяач
Авга ах Зэвэг гэдэг хүнээс өвлөн авсан 3 үедээ
уламжлагдан яваа цаашид ахын хүү
Түвшинжаргал өөрийн Адилбиш нартаа
уламжлуулж а онцгой ган хийдэг энэ ган нь
олон төрлийн найрлагийг тааруулж хийснээр
сур өвөрмөц болдог.
Гэр бүлийн хүмүүс оролцож айраг исгэдэг

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№02
Аймаг
Сум, баг

Архангай
Эрдэнэмандал сум АлагУул
Айраг исгэж, хөхүүр урлах

Өвийн оноосон нэр
тухайлбал:/ Айраг
эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
Оршин суугаа хаяг

Боржин
Лундаажанцан
Түвшинжаргал
Эрэгтэй
Халх
1986-06-18
Ар86061811
Архангай
Алаг-Уул багийн Өлзийт
орон
Үгүй
Бүрэн дунд
малчин
Өндөр настан

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 дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ
нь:гүү барих, саах,унага
татах,айраг бүлэх , хөхүүр урлах
мэт/
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

98238111
Сумын алдарт уяач
4 дах үедээ өвөг эцэг аавийн аав Даш, өөрийн аав
Лундаажанцан, аавын ах Д Осоржам нараасаа гүү
барьж айргаа хөхүүрэнд исгэдэг
Олон гүү саахаас шалтгаалан хүний тоо өөр байна
манайх гүү саахад 1 хүн,унага барихад 3 унага
татахад 1 хүн айраг бүлхэд 3 хүн байх

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№03
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
тухайлбал:/ Айраг
эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
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
дэх үеийн өвлөн
уламжлагч/

Айраг эсгэхэд ордог гэр
бүлийн бусад гишүүдийн
тоо /жишээ нь:гүү барих,
саах,унага татах,айраг
бүлэх , хөхүүр урлах мэт/
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Архангай
Эрдэнэмандал сум
Алаг-Уул
Айраг исгэж, хөхүүр
урлах
Боржин
Даш
Лундаажанцан
Эрэгтэй
Халх
1960-01-20
Ар6012018
Архангай
Алаг-Уул багийн
Эмчийн булагт
Үгүй
Бүрэн дунд
малчин
Өндөр настан

98238111

Сумын алдарт уяач
3 дах үедээ өвөг эцэг, өөрийн аав Даш, ах Д
Осоржам нараасаа гүү барьж айраг хийх хөхүүрэнд
айргаа хийж исгэдэг байсан одоо дүү нар хүүхдүүд
өвлөж сайхан айраг исгэж уламжлалт аргаараа явж
бна мөн хөхүүрийг бид эрт үеээс бүгд хийдэг.
Айраг исгэхэд гэр бүлээрээ оролцдог

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№04
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр тухайлбал:/
Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй
ажил/тэтгэвэрт,оюутан/

Архангай
Эрдэнэмандал сум
Айраг исгэх

Холбоо барих утас: /гар
утас,гэрийн болон ажлын утас/
Алдар цол гавьяа шагнал
Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

99341853, 99461853

Шанд
Пэрэнлэй
Эрдэнэбаатар
Эрэгтэй
Халх
1972-08-01
Ар 72080115
Архангай
Билүүт
Үгүй
Бүрэн дунд
малчин
Малчин

Сумын алдарт уяач
3 үедээ
ээжийн аав Далай гэж хүн байсан өвөө
эмээгээсээ их юм сурсан Манай нутаг хошуундаа шанд
гаралтай айраг исгэдэг нэртэй байсан .
Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн Гэр бүлээрээ айраг исгэдэг.
бусад гишүүдийн тоо /жишээ
нь:гүү
барих,
саах,унага
татах,айраг бүлэх , хөхүүр урлах
мэт/

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№05
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
тухайлбал:/ Айраг эсгэх,хөхүүр
уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
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 дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/
Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо /жишээ
нь:гүү
барих,
саах,унага
татах,айраг бүлэх , хөхүүр урлах
мэт/

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Архангай
Эрдэнэмандал сум
Айраг исгэж ,хөхүүр
урладаг
Боржин
Пэрэнлэйлүндэв
Лхагвасүрэн
Эрэгтэй
Халх
1980-09-03
Ар 80090310
Архангай
Хөөсгөл
Үгүй
Бүрэн бус
малчин
Малчин

98590903
Үгүй
4 үедээ өвөг эцэг Банжуулайгаас хүү Эрдэнээс
хүү Лхагвасүрэнд уламжлагдан ирсэн.
Хөхүүрийг өөрөө хийж айргаа исгэдэг.

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№06
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр
тухайлбал:/ Айраг эсгэх,хөхүүр
уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
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 дэх
үеийн өвлөн уламжлагч/

Архангай
Эрдэнэмандал сум
Айраг исгэх

Боржигон
Готов
Гончигсүрэн
Эрэгтэй
Халх
1972-12-03
Ар 72120312
Архангай
Сөрт
Үгүй
Бүрэн дунд
ХХЭ малчин
Малчин

83136568

Сумын алдарт уяач, 1000 малчин
Аав ээжээсээ уламжилж ирсэн энэхүү мал
маллах арга ухаанд суралцаж өв уламжлалаа
хадгалж явна.
Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн Гэр бүлээрээ айраг исгэдэг
бусад гишүүдийн тоо /жишээ
нь:гүү
барих,
саах,унага
татах,айраг бүлэх , хөхүүр урлах
мэт/
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Г.Цэрэнсамбуу
______________
\Овог нэр\

Номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Хайрхан сум /нийт 10 – урладаг- 10/
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
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, гавьяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч)

Айраг исгэхэд оролцдог гэр
бүлийн бусад гишүүдийн тоо

Архангай
Хайрхан сум Асгат баг
Хөхүүр урладаг
Боржигон
Дамба
Дугар
Эрэгтэй
Халх
1952.10.05
АЯ52100517
Хайрхан сум
Асгат багийн Урд салаа хэмээх газар
Малчин
Бага
Малчин
Тэтгэвэрт
96221658

25 наснаасаа эхлэн нагац ах Сосорбарам
гэдэг хүнийг дагаж хамт хийж байгаад сурч
өвлөж авсан. Нийтдээ 15 орчим хөхүүр
хийсэн. Найз нөхдийнхөө захиалгаар хийж
өгдөг. Ээзгий ааруулын уутыг ямааны хөдсөөр
бас хийж байсан. Одоо нэг хөхүүр хийх гээд
үсийг нь аваад бэлдчихсэн байгаа.
Хөхүүр хийхдээ өөрийн хүүтэйгээ хамт
хамжиж хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах,
унага татах, айраг бүлэх,
хөхүүр урлах гэх мэт)
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг

өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№08
Аймаг

Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Жарантай баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал:
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Боржигон

Эцэг (эх)-ийн нэр

Санжжав

Өөрийн нэр

Баярсайхан

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1975.08.08

Регистрийн дугаар

АК75080810

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Жарантай баг

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Бага

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт,
оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

98992555

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

2013 онд сумын аварга адуучин Архангай
аймагт зохион байгуулагдсан сарлагийн
баярт айраг, урласан хөхүүрээрээ
оролцож 3-р байр эзэлж байсан.

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

2000 оноос хойш айрагны хөрөнгө гаргаж
байна. Хөрөнгө гаргах арга технологийг
Архангай аймгийн Хотонт сумын иргэн
\найз\ Зодов гэдэг хүнээр заалгаж сурсан.

Айраг исгэхдээ 3-5 литр ямааны тарагийг
20 хоног исгэсний дараа гүүний саамыг
бага багаар хийж айрагаа бүлэн
хөрөнгийг гаргадаг.
Хөхүүр хийх арга, технологийг Булган
аймгийн Сайхан сумын иргэн Батдэлгэр
гэдэг хүнээр заалгаж 2007 оноос эхлэн
хийж байна. Нийт 3ш хөхүүр хийсэн.
Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Эхнэр хүүхдүүдтэйгээ хамт 5 - уулаа
хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага
татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Аймаг

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№09
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Асгат баг

Өвийн оноосон нэр
(тухайлбал: Айраг исгэдэг,
хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Боржигон

Эцэг (эх)-ийн нэр

Буянзаяа

Өөрийн нэр

Пүрэвсүрэн

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1967.12.01

Регистрийн дугаар

АК67120119

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Асгат баг Арлын гол хэмээх газар

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Бага

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт,
оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

96691915, 98185354

(гар утас, гэрийн болон ажлын
утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Сумын алдарт уяач

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх
үеийн өвлөн уламжлагч)

Өөрийн өвөг эцэг, аав ээжээсээ өвлөж сурсан 3
дахь үеийн өвлөн уламжлагч. 1994 оноос хойш
айрагны хөхүүр хийж эхэлсэн. Нийт 30 гаруй
хөхүүр хийсэн. 2017 онд 2 ш хөхүүр хийсэн.

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

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Аймаг

Хөхүүрээ 2 хүүгийнхээ хамт хийдэг.
Хөхүүр хийхдээ үхрийн ширээ гурилдаж үсийг
нь аваад дараа нь эсгээд үднэ.

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№10
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Могой баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг
исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Айргийн хөрөнгө исгэж, хөхүүр
урладаг

Ургийн овог

Эмээлт

Эцэг (эх)-ийн нэр

Сүрэн

Өөрийн нэр

Даваадорж

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1956.04.10

Регистрийн дугаар

АК56041015

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Могой баг Таван толгой хэмээх
газар

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Дунд

Эрхэлж буй ажил

Малчин

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Тэтгэвэрт

Холбоо барих утас

98332630, 98644905

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

1989 онд сумын сайн малчин
Аймгийн аварга малчин
2010 онд Улсын аварга малчин
2018 онд Улсын хошой аварга
малчин

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)

1979 оноос 2000 он хүртэл айргийн
хөрөнгө ямааны тарагаар гаргаж
байсан.
1994 оноос 2000 он хүртэл айрагны
хөхүүр 5ш –ийг хийсэн. Өвөг эцэг,
аав ээж нь дээр үеэсээ айрагийн
хөрөнгө исгэж, хөхүүр урладаг
хүмүүс байсан. 3 дахь үеийн өвлөн
уламжлагч.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Эхнэртэйгээ хамт хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Аймаг

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№11
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Могой баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг
исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Хиа

Эцэг (эх)-ийн нэр

Долгор

Өөрийн нэр

Лувсандорж

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1944.06.15

Регистрийн дугаар

АК44061513

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Могой баг Олон нуур хэмээх газар

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Бага

Эрхэлж буй ажил

Малчин

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Тэтгэвэрт

Холбоо барих утас

98218906

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

Бага залуугаасаа аавтайгаа хамт
хийж ааваасаа өвлөж сурсан.
Нийтдээ 20 гаруй айрагны хөхүүр
хийсэн. Одоо ч захиалгаар хийж
байгаа.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Хөхүүрээ ганцаараа гадас зоож
байгаад хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Аймаг

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№12
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Жарантай баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг
исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Монгол

Эцэг (эх)-ийн нэр

Баянжаргал

Өөрийн нэр

Нацагдорж

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1976.06.07

Регистрийн дугаар

АК76060714

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Жарантай баг Бүстийн бүрд хэмээх
газар

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Дунд

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

93025944

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)

Алдар цол, гавьяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч)

Өвөө, ааваасаа өвлөж сурсан 3
дахь үеийн өвлөн уламжлагч. 2011
оноос хойш өөрөө хөхүүр хийж
эхэлсэн. Нийтдээ 5 хөхүүр хийсэн.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо

Хөхүүрээ хийхдээ хүүтэйгээ хамт
хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Аймаг

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№13
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Жарантай баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал:
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Цамба

Эцэг (эх)-ийн нэр

Мятав

Өөрийн нэр

Энхбаатар

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1971.01.14

Регистрийн дугаар

ГЗ71011413

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Жарантай баг Базарын булаг хэмээх
газар

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Суурь

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан) Малчин
Холбоо барих утас

98323293

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

2008 онд аймгийн алдарт уяач

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

Бага наснаасаа аавтайгаа хамт хөхүүр
хийхэд нь туслаж байгаад өвлөж сурсан.
Захиалгаар болон найз нөхөд, төрөл
садандаа бэлэглэх, өөрсдийн хэрэгцээнд
зориулан гэх мэтээр нийт 13 орчим
хөхүүр хийсэн. Хамгийн сүүлд 2017 онд
хөхүүр хийсэн. Одоо 1 хөхүүр хийх гээд
бэлдсэн байна.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Хөхүүрээ хийхдээ эхнэртэйгээ хамжиж
хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага
татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Аймаг

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№14
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Асгат баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал:
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Айргийн хөрөнгө гаргадаг, хөхүүр
урладаг

Ургийн овог

Уяач

Эцэг (эх)-ийн нэр

Дамзундуй

Өөрийн нэр

Одсүрэн

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1969.05.29

Регистрийн дугаар

АК69052911

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Асгат баг Эрдэнэтолгойн бригад

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Суурь

Эрхэлж буй ажил

Малчин

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

88789211

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Аймгийн алдарт уяач

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

Өөрийн өвөг эцэг ааваасаа өвлөж хийж
сурсан 3 дахь үеийн өвлөн уламжлагч.
1984 оноос хойш 14 орчим хөхүүр
хийсэн. Хамгийн сүүлд 2017 онд нэг
хөхүүр хийсэн.
Айргийн хөрөнгийг ямааны тараг болон
бор цайгаар гаргадаг. Энэ жил айргийн
хөрөнгөө өөрөө гаргаж айргаа хийж
байна.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Хүүхдүүдтэйгээ хамжиж хийдэг.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага
татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт)
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Аймаг

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№15
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Хайрхан баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал:
Айраг исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Монгол

Эцэг (эх)-ийн нэр

Мөнхөө

Өөрийн нэр

Баатарболд

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1988.10.01

Регистрийн дугаар

АК88100119

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Хайрхан баг Арлын зуслан

Мэргэжил

Малчин

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт,
оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

98719849, 98198833

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал

Аймгийн Засаг даргын жуух

Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

Жарантай багийн иргэн Ё.Доржсүрэн
гэдэг хүний хийж буйг харж өөрийн
сонирхлоор өөрийн хэрэгцээнд зориулж
150л –ийн багтаамжтай 1ш хөхүүр 2016
онд хийсэн.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Өөрийн ахтайгаа хамжиж хийсэн.

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага
татах, айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх
мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Аймаг

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№16
Архангай

Сум, баг

Хайрхан сум Жарантай баг

Өвийн оноосон нэр (тухайлбал: Айраг
исгэдэг, хөхүүр урладаг)

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Боржигон

Эцэг (эх)-ийн нэр

Ванчинжав

Өөрийн нэр

Рэнцэндорж

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Халх

Төрсөн он, сар, өдөр

1960. 04.17

Регистрийн дугаар

АК60041712

Үндсэн захиргаа

Архангай аймаг
Хайрхан сум

Оршин суугаа хаяг

Жарантай баг Оорцог

Мэргэжил

Барилгачин, мужаан

Боловсрол

Бага

Эрхэлж буй ажил

Мал аж ахуй

Эрхэлж буй ажил (тэтгэвэрт, оюутан)

Малчин

Холбоо барих утас

98177775

(гар утас, гэрийн болон ажлын утас)
Алдар цол, гавьяа шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан (хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч)

Хадам аав Шарав гэдэ хүнээс өвлөж
сурсан. 3ш хөхүүр хийсэн. 2017 онд 1
хөхүүр хийсэн.

Айраг исгэхэд оролцдог гэр бүлийн
бусад гишүүдийн тоо

Хүүхдүүдтэйгээ хамжиж хийдэг

(жишээ нь: гүү барих, саах, унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах гэх мэт)

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д. Мөнхгэрэл Соёлын төв, Соёлын өвийн ажилтан
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Хашаат сум /нийт 13 - урлаач5 /
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№17
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог /Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон
Чимэдцэрэн
Баянмөнх
Эрэгтэй
Халх
1986.03.02
АС86030216
Ар:Хашаат, Жаргалант
Жаргалант хавтгай
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
99725373
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Өвөө , эмээ, аав ээжээс өвлөсөн.
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр , дүү, үр хүүхдүүд, ах дүүс
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт
Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№18
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог /Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон
Төмөртогоо
Төмөрбаатар
Эрэгтэй
Халх
1962.10.23
Ас 62102313
Ар:Хашаат, жаргалант 1-р баг
Жаргалант баг Дэл
Малчин
Дунд
Малчин

Холбоо барих утас
99818629
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Дүү нар, ах дүүс
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№19
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог /Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Өөлд
Чимэдрэгзэн
Чулуундорж
Эрэгтэй
Халх
1978.10.20
Ас 78102019
Ар:Хашаат, 1-р баг Жаргалант
Жаргалант, Бэрхийн ар

Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

88333788
Сумын сайн малчин
Эцэг эхээс, өөрийн туршлагаар

Эхнэр, үр хүүхдүүд, ахан дүүс

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№20
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог /Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон
Ганзүрх
Гантулга
Эрэгтэй
Халх
1992.07.28
Ас 92072818
Ар:Хашаат, 1- баг Жаргалант
Жаргалант морин
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

99986118
Шилдэг залуу малчин
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар

Эхнэр

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№21
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон
Нацаг
Нарангэрэл
Эрэгтэй
Халх
1974.08.04
Ас 74080411
Ар:Хашаат, 1-р баг Жаргалант
Жаргалант, Майнт
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
95785109
Алдар цол, гавьяа
Сумын сайн малчин, сумын алдарт уяач
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр үр хүүхэд, ах дүүс
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№22
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон
Бат-очир
Ганхуяг
Эрэгтэй
Халх
1973.06.19
Ас 73061951
Ар:Хашаат, Жаргалант баг
Жаргалант баг, Бэрхийн ар
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
86443688, 91884484
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эхээс, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр, үр хүүхэд, ах дүүс
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\
/2018 оны 06 сарын 25-ны өдөр/

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№23
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Боржигон

Холбоо барих утас

95050454

Нямдорж
Сүхбаатар
Эрэгтэй
Халх
1969.03.18
Ас 69031815
Ар:Хашаат,1-р баг Жаргалант
Жаргалант ,Баян үзүүрийн ар
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Алдар цол, гавьяа
Аймгийн сайн малчин, сумын заан
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр, үр хүүхдүүд
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№24
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум, Жаргалант баг
Айраг исгэдэг
Хоньчин

Холбоо барих утас
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

98989847, 99819859
Сумын сайн малчин

Майдар
Эрдэнэбаатар
Эрэгтэй
Халх
1973.09.19
Ас 73091930
Ар:Хашаат,1-р баг
Жаргалант , Өндөр-улаан
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Эцэг эх, өөрийн туршлагаар

Эхнэр, үр хүүхдүүд

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№25
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум , Номгон баг
Хөхүүр урлагч
Хөлөг

Холбоо барих утас
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

99284258
Улсын сайн малчин

Сандуй
Лхүндэв
Эрэгтэй
Халх
1937.01.18
Ас 37011816
Ар:Хашаат, Номгон баг
Номгон, тарнын гол
Малчин
Бүрэн дунд
Тэтгэвэрт

Эцэг эхээсээ өвлөсөн. Өөрийн туршлагаар хөхүүр
урладаг.
Эхнэр, үр хүүхдүүд

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№26
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум , Номгон баг
Хөхүүр урлагч
Боржигон
Авирмэд
Сүрэнхорлоо
Эрэгтэй
Халх
1970.04.26
Ас 70042611
Ар:Хашаат, Номгон баг
Номгон, худаг Хашаат
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
88895405
Алдар цол, гавьяа
Сумын алдарт уяач
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр, үр хүүхдүүд
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№27
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум , Номгон баг
Хөхүүр урладаг
Цэнхэр
Батжаргал
Батсайхан
Эрэгтэй
Халх
1973.01.25
Ас 73012519
Ар:Хашаат, Номгон баг
Номгон, Борной
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
96065676
Алдар цол, гавьяа
Аймгийн аварга малчин
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх, өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Хөхүүр урлахад эхнэр, үр хүүхдүүд нь тусалдаг.
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№28
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум , Номгон баг
Хөхүүр урладаг
Дэлгэр

Холбоо барих утас
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт

88543339, 88657802
Аймгийн алдарт уяач

Дэмбэрэл
Ням-осор
Эрэгтэй
Халх
1965.03.03
Ас 65030319
Ар:Хашаат, Номгон баг
Номгоны бухтын нуруу
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Эцэг эх , өөрийн туршлагаар

Эхнэр, үр хүүхдүүд хөхүүр урлахад тусалдаг.

Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№29
Аймаг
Сум
Өвийн оноосон нэр:
Овог
/Ургийн овог/
Эцэг, /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндсэн захиргаа
Оршин суугаа газар
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Хашаат сум , Номгон баг
Хөхүүр урладаг
Дэлгэр
Лхүндэв
Төмөрхуяг
Эрэгтэй
Халх
1972.01.31
Ас 72013135
Ар:Хашаат, Номгон баг
Номгоны тарнын гол
Малчин
Бүрэн дунд
Малчин

Холбоо барих утас
99254799
Алдар цол, гавьяа
шагнал
Хэзээ, хэнээс сурсан/
Эцэг эх , өөрийн туршлагаар
хэддэх үеийн өвлөн
уламжлагч /
Айраг исгэхэд оролцдог
Эхнэр, үр хүүхдүүд хөхүүр урлахад тусалдаг.
гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо/ жич:гүү
барих, саах,унага татах,
айраг бүлэх, хөхүүр урлах
гэх мэт
Бүртгэл хийсэн ажилтны: Ц.Намбарсэлвэ Соёлын төвийн хөгжмийн багш
______________
_________________________
\Овог нэр\
\Албан газар, албан тушаал\

ХОТОНТ СУМ /НИЙТ 3 – ХӨХҮҮР УРЛААЧ 2/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№30
Аймаг

Архангай

Сум /баг/

Хотонт сум Бургастай баг

Өвийн оноосон нэр

Айраг исгэх хөрөнгө гаргадаг

Ургийн овог

Монгол

Эцэг /эх/-ийн нэр

Аюуш

Өөрийн нэр

Батсүх

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

халх

Төрсөн он сар өдөр

1967- 05-06

Регистерийн дугаар

АМ67050618

Үндсэн захиргаа

Малчин

Оршин суугаа хаяг

Архангай аймаг Хотонт сум

Мэргэжил

Байхгүй

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил

малчин

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

96339941

Алдар цол, гавъяа шагнал

Байхгүй

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 гэх мэт
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Өөрөө сурсан

О.Энхчимэг
______________
\Овог нэр\

Эхнэр, хүүхдүүд

Соёлын төвийн эрхлэгч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№31
Аймаг

Архангай

Сум /баг/

Хотонт сум Улаан чулуу баг

Өвийн оноосон нэр

хөхүүр урладаг

Ургийн овог

Арцат

Эцэг /эх/-ийн нэр

Уртнасан

Өөрийн нэр

Баатар

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

халх

Төрсөн он сар өдөр

1962- 01-27

Регистерийн дугаар

АМ67050618

Үндсэн захиргаа

Малчин

Оршин суугаа хаяг

Архангай аймаг Хотонт сум

Мэргэжил

малчин

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил

хөдөө аж ахуй

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

88865877

Алдар цол, гавъяа шагнал

Байхгүй

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 гэх мэт
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Өвөөгөөсөө сурсан 3 дахь үе

О.Энхчимэг
______________
\Овог нэр\

Эхнэр, хүүхдүүд, дүү нар

Соёлын төвийн эрхлэгч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№32
Аймаг

Архангай

Сум /баг/

Хотонт сум Улаан чулуут баг

Өвийн оноосон нэр

Хөхүүр урладаг

Ургийн овог

боржигон

Эцэг /эх/-ийн нэр

Догсом

Өөрийн нэр

энхбаяр

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

халх

Төрсөн он сар өдөр

1984- 09-09

Регистерийн дугаар

АМ84090957

Үндсэн захиргаа

Малчин

Оршин суугаа хаяг

Архангай аймаг Хотонт сум

Мэргэжил

Байхгүй

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил

малчин

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

98881393

Алдар цол, гавъяа шагнал

Байхгүй

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 гэх мэт

Өөрөө ааваас сурсан 3 дахь үе

Эхнэр, хүүхдүүд,

Өлзийт сум /нийт 1 – урлаач 1/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№33
Аймаг

Архангай

Сум /баг/

Өлзийт сум байшир баг

Өвийн оноосон нэр

Айраг исгэх, хөхүүр урлах

Ургийн овог

Бэхээ

Эцэг /эх/-ийн нэр

Гэлэнцэрэн

Өөрийн нэр

Ганбаатар

Хүйс

Эрэгтэй

Яс үндэс

Өөлд

Төрсөн он сар өдөр

1953 он 05 сар 09 өдөр

Регистерийн дугаар

AE53050971

Үндсэн захиргаа

Малчин

Оршин суугаа хаяг

Архангай аймаг Өлзийт сум Хөшөөт
баг

Мэргэжил

Байхгүй

Боловсрол

Бүрэн дунд

Эрхэлж буй ажил

Тэтгэвэрт

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

88632286

Алдар цол, гавъяа шагнал

Байхгүй

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 гэх мэт
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Өөрөө сурсан

Б.Галттуяа
______________
\Овог нэр\

гэр бүлээрээ

Соёлын төв, номын санч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Өндөр-улаан сум /нийт - 3/
Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№34
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр тухайлбал:/ Айраг
эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил

Архангай
Өндөр-Улаан сум
Айраг исгэх
Отгоо даваа
Бадамсамбуу
Гомбо-Очир
Эр
Халх
1969-01-16
АД61011619
Архангай Өндөр-Улаан сум
Өндөр- Улаан
Малчин
Бүрэн дунд
малчин

Холбоо барих утас: /гар утас,гэрийн болон
ажлын утас/
Алдар цол гавьяа шагнал
Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх үеийн өвлөн
уламжлагч/
Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо /жишээ нь:гүү барих,
саах,унага татах,айраг бүлэх , хөхүүр урлах
мэт/
Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Д.Мөнхбаатар
______________
\Овог нэр\

98330136
Сумын алдарт уяач
Аав ээжээсээ сурсан 3 дахь үе
Гэр бүлийн гишүүд 4 хүн

Соёлын төвийн эрхлэгч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№35
Аймаг
Архангай
Сум, баг
Өндөр-Улаан сум
Өвийн оноосон нэр тухайлбал:/ Айраг исгэх
Айраг эсгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Буурал
Эцэг /эх/-ийн нэр
Авирмэд
Өөрийн нэр
Бат-Орших
Хүйс
Эр
Яс үндэс:
Халх
Төрсөн он сар өдөр
1965-01-28
Регистрийн дугаар
АЭ65012813
Үндэсэн захиргааа
Архангай Өндөр-Улаан сум
Оршин суугаа хаяг
Өндөр- Улаан сум Баянгол баг
Мэргэжил
Хөгжимчин
Боловсрол
Тусгай дунд
Эрхэлж буй ажил
Хөгжмийн багш
Эрхэлж буй
Малчин
ажил/тэтгэвэрт,оюутан/
Холбоо барих утас: /гар утас,гэрийн
болон ажлын утас/
Алдар цол гавьяа шагнал
Хэзээ,хэнээс сурсан,/хэд дэх үеийн
өвлөн уламжлагч/
Айраг эсгэхэд ордог гэр бүлийн бусад
гишүүдийн тоо /жишээ нь:гүү барих,
саах,унага татах,айраг бүлэх , хөхүүр
урлах мэт/

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

99327044
МУСТА
Аав ээжээсээ өвлөсөн
Гэр бүл, ах дүү

Д.Мөнхбаатар
______________
\Овог нэр\

Соёлын төвийн эрхлэгч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

Айраг исгэх болон хөхүүр урладаг
өвлөн уламжлагчын бүртгэл
№36
Аймаг
Сум, баг
Өвийн оноосон нэр тухайлбал:
/Айраг исгэх,хөхүүр уралдаг/
Ургийн овог
Эцэг /эх/-ийн нэр
Өөрийн нэр
Хүйс
Яс үндэс:
Төрсөн он сар өдөр
Регистрийн дугаар
Үндэсэн захиргааа
Оршин суугаа хаяг
Мэргэжил
Боловсрол
Эрхэлж буй ажил
Эрхэлж буй
ажил/тэтгэвэрт,оюутан/

Архангай
Өндөр-Улаан сум
Айраг исгэх

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

99220305

Бүртгэл хийсэн ажилтны:

Боржигон
Манлайжав
Баттогтох
Эр
Халх
1962-03-15
АД62031574
Архангай, Өндөр-Улаан сум баянгол сум
Өндөр- Улаан сум
жолооч
Бүрэн дунд
Хувиараа

Онц тээвэрчин
Өвөг эцэг эхээс өвлөсөн
Гэр бүлийн 6 гишүүд

Д.Мөнхбаатар
______________
\Овог нэр\

Соёлын төвийн эрхлэгч
_________________________
\Албан газар, албан тушаал\

