
Тагнуулын	  ерөнхий	  газрын	  тусгай	  архив	  дах	  сүм	  хийдийн	  тухай	  тайлангаас	  авсан	  материал:	  Äîðíîä àéìãèéí õ¯ðýý õèéäèéí ñóäàëãàà /1934-1938 îíû áàéäëààð/ 1

Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр: 1.      Чойнхорравжаалан хийд 2.      Хамбын сүм 3.      Бүгэрийн хийд 4.      Дамбадаржаалан хийд 5. Угтамын хийд 

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр Ар жаргалант Ар жаргалант Асгат Баяндун Баяндун

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хилээс дотогш 150 км Хилээс дотогш 160 км Бунга хэмээх газар суурьшсан

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- 1772 онд байгуулагдсан.
- 27 /1937/ оны 12-р  сард лам 
  нарын өөрсдийн сайн
  дураар хаяж хаасан. 

- 27 /1937/ оны 12-р  сард лам  
нарын өөрсдийн сайн  дураар хаасан.

- 1828 онд анх байгуулагдсан. - 27 /1937/ оны 12-р  сарын 1
-нээс хүрээд суух лам нар
үгүй болсон тул хаасан.

- 1777 онд байгуулсан 

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр Гүн цагаан Гүнтэв гэгч анх удирдсан. Ард Балдан, мөн Наваанчүлтэм  нар ард 
олноос хуралдсан хөрөнгөөр 

Аранжамба Готов удирдсан. Ман 
Эрдэнэ бандида

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай

9
- Сүм, дуган 9

12
- Сүм, дуган 12

5
- Сүм, дуган 5

11
- Сүм , дуган 11

7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба

293 ламтай 133 ламтай 53 ламтай 160 ламтай 1934 оны байдлаар 124 ламтай 
байсан.  
- Гавж 14
- маарамба 1

9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ Цогчин, чойр, мамба дуцантай Цогчин, мамба дуцантай Цогчин дацантай 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

5
- адуу 11, үхэр 3, тэмээ 1, хонь 
  5
- хашаа 37, байшин 100, 
  эсгий гэр 29

5
- Адуу 3, үхэр 2
- Хашаа 14, байшин 40, эсгий  гэр 14

3 40
- Тэмээ 1, адуу 24, том мал
   31, хонь 103, ямаа 6

1
- Тэмээ 16, адуу 4, том мал 1,
   үхэр 1

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 



Тагнуулын	  ерөнхий	  газрын	  тусгай	  архив	  дах	  сүм	  хийдийн	  тухай	  тайлангаас	  авсан	  материал:	  Äîðíîä àéìãèéí õ¯ðýý õèéäèéí ñóäàëãàà /1934-1938 îíû áàéäëààð/ 2

Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

6. Ширээтийн хийд 7. Бударганы хийд 8. Өгөөмөрийн хийд 9. Нарийний хийд 10. Урьд хүрээ
/Шашин ухаант хүрээ/

Баяндэлгэр Баяндэлгэр Баяндэлгэр Баяндэлгэр Баянтүмэн

Түмэн өлзийт гэдэг газар 
Хилээс дотогш 220 км 

- 1700 онд байгуулагдсан - Тэнгэрийг тэтгэгчийн 51-р он - 1873 онд байгуулагдсан. - 1834 онд байгуулагдсан. 

Ширээт гэгч Да лам Зоригт, улаан Дэмч, Гүнбээ, 
Тангад нарын 3 хүн 

Эрхий да лам Хошуу захирсан ноён 
Манжуурравдандаръяа 

4
- Сүм, дуган 4

7
- Сүм, дуган 7

2
- Сүм, дуган 2

12
- Сүм, дуган 12
- дацан 5

786 ламтай 36 ламтай 7 ламтай 30 ламтай 399 ламтай.

Ламрин, ерөөл, нүгнээ Цогчин , чойр, мамба, жүд, дүйнхор 
дацантай 

Цогчин, чойр, зод, мамба, дүйнхор

6 7
Хөрөнгийн хувь 150

150 м эдэлбэр 1



Тагнуулын	  ерөнхий	  газрын	  тусгай	  архив	  дах	  сүм	  хийдийн	  тухай	  тайлангаас	  авсан	  материал:	  Äîðíîä àéìãèéí õ¯ðýý õèéäèéí ñóäàëãàà /1934-1938 îíû áàéäëààð/ 3

Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

11. Хойд хүрээ 12. Гүнгийн хийд 
/Буян бодогчийн хийд/

13. Сангичинбалбарлин хийд 14. Дамбадэрчилэн хийд 15. Халхын сүм

Баянтүмэн Баянтүмэн Баян-Уул Баян-Уул Буйр нуур

Хойд хилээс дотогш 110 км

- 1937.12.01-нд хаагдсан. 
- Бадруулт төрийн 34-р онд
  байгуулагдсан. 

Хошууны ноён Гүн

10
- Сүм, дуган 10 - дацан 2

17 ламтай. 66 ламтай.

Чойр, мамба дацантай 

Адуу 1

Хийдэд холбогдох мэдээ баримт 
байхгүй.

Хийдэд холбогдох мэдээ баримт 
байхгүй.

Сүмд холбогдох мэдээ баримт 
байхгүй.
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

16. Буян аривжих буюу Саруулын 
хийд 

17. Дашчойнхорлин хэмээх Тугийн 
хийд 

18. Овооны сүм 19. Молцогийн сүм 20. Их булагийн хийд 

Булган Булган Дарьганга Дарьганга Дарьганга

Хойд хилээс дотогш 190 км Хилээс дотогш 190 км зайд Туг хэмээх 
газар оршдог. 

- 1781 онд байгуулагдсан.
- 27.12.5-нд /1937 он/ сайн
  дураар тараагдсан. 

- 77 жилийн өмнө
  байгуулагдсан.  
- 1937.08.25-нд сайн дураар 
   тарсан.

- 27оны 1-р сард өөрсдийн 
  лам нарын хүслээр 
  тараагдсан 

- 1937 оны 6-р сард ЗГ-ын 
   хилээс дотогшлуулах
   хэмээсэн  тушаалыг зөрчиж
   тарсан. 

- Бүрэн засагч хааны 2-р он 

Гончиг хэмээх хүн То ван Лодон хэмээх хүн

1
- Сүм, дуган 1
- дацан 4

2
- Сүм, дуган 2
- дацан 1

11
- дуган 11 
- дацан 3

11
-  сүм 11 
- дацан 3

4
- сүм 4 

114 ламтай 
- Гавж 2

25 ламтай 1500 ламтай

Цогчин, чойр, мамба, ламрин  Цогчин Гүнрэг, Цогчин, Мамба, Дарь эх 
Чоймбол, Молом зэрэг хурлуудтай 

1
- Адуу 1, байшин 18, эсгий гэр 
  39

1
- Байшин 5, эсгий гэр 1

4  5
- байшин 53, хашаа 41

11
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

21. Рашаантын сүм 22. Тал модны хурал 23. Хашаатын хийд буюу 
Дэлгэр Өлзийт хийд 

24. Ламын хийд 25. Ар жим нуурын хийд 

Дарьганга Дарьганга Дарханхан Дарханхан Дарханхан

- 27 оны 1-р сарын 25 нд ядуу
  доорд лам нарын өөрсдийн
  хүслээр тараагдсан 

- 1936 оны 9-р сард сайн 
  дураар тараагдсан 

- Бадаргуулт төрийн 7-р он - 1857 онд анх байгуулагдсан.
- 1937 оны 1-р сард лам нар 
   өөрсдийн хүслээр хаасан. 

- 1938 он 1-р сард лам нарын 
  өөрсдийн хүслээр хаагдсан. 

Лам Хаймцог, Чоймбол, 
Дэндэв нар анх удирдсан

Бадамдаш тайж  

4
-  сүм, дуган 3
- дацан 1

2
-  сүм 2
- дацан 1

4
- дуган 2, сүм 1
- дацан 1  

2
- дуган 1
- дацан 1 

50 ламтай 272 ламтай

Цогчин Гаанжуур 

3  4 11 
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

26. Бунгийн хийд 27. Амгалан хэмээх хийд 28. Дамцагпэлжээлэн 29. Хайластайн хийд 30. Сайн худаг хэмээх хурал

Дарханхан Дарханхан Дарханхан Дарханхан Онгон

Ийм хийд олдсонгүй Улсын хилээс 15 мод зайтай газарт 
байрлаж байсан.

- 1937 оны 1-р сард өөрсдийн 
   сайн дураар хаасан 

- 1807 он - 1713 он

- 1937.01 сард хаагдсан.

Зуугийн Гэлэн гэгч анхлан байгуулсан Аграмба Гэндэнгийн удирдлагаар. 

11
- дуган 9 
- дацан 2

3
-  сүм 2
- дацан 1

43 ламтай. 105 ламтай. 

Ганжуур, Хангал ном хурдаг Цогчин хуралтай, жүд дацантай 

7 4 2  1
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

31. Дөрвөн худаг хурал 32. Цагаан худаг хурал 33. Дэчин гэгээний хийд 34. Ялгуусаны дээд хийд  35. Өлзий эрхлэгч хийд 

Онгон Онгон Очирбаянмөнх Очирбаянмөнх Дарханхан

Очирбаянмөнх сум Хилээс дотогш 55 км Гарьд хэмээх 
газар буй 

- 1937.08 сард хаагдсан. - 1937.11 сард хаагдсан.
- 1641 онд анх байгуулагдсан. - 1874 он

1884 он Анх Шолой сэцэн хаан удирдан 
байгуулж, бадаргуулт төрийн 32-р 
онд эзэнд мэдэгдэж нэрийг олсон 
хийд. 

Тайж Пунцагдоржийн хөвгүүн 
Аюурбух гэгч 

Дэчин гэгээнээс байгуулсан

6
- Сүм, дуган 6

8
- Их бага дуган 8
- дацан 5

6 сүм

2 сүм, 1 дуган 

254 ламтай.
-  аграмба 51
- гавж 51
- маарамба 3

108 ламтай

58 ламтай
Хувилгаан 1

Чойр, Жүд, Мамба, Баруун аймаг, Зүүн 
аймаг

Чогчин манал хурж байсан 

Ламиран, дүйнхор, жүд 

7 - Тэмээ 14, адуу 348, үхэр 61
- Хашаа 56, байшин 135, 
   эсгий гэр 126

1



Тагнуулын	  ерөнхий	  газрын	  тусгай	  архив	  дах	  сүм	  хийдийн	  тухай	  тайлангаас	  авсан	  материал:	  Äîðíîä àéìãèéí õ¯ðýý õèéäèéí ñóäàëãàà /1934-1938 îíû áàéäëààð/ 8

Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

36. Авдарын хийд 37. Мандалын хийд 38. Буян дэлгэрүүлэгч хэмээх Мэргэн 
бандидын хийд

39. Тэргүүн буянт хэмээх  Цоржийн 
хийд 

40. Ялгуусаны доод хийд буюу  
Үржилэн хийд

Жавхлант шарга Жавхлант шарга Матад Матад Очирбаянмөнх

Хилээс дотогш 90 км 
Цагаан арслан хэмээх газар 

Хилээс дотогш 90 км 

- 1692 онд анх байгуулагдсан.
- 1938 оны 1-р сард хүрээ  
   лам нарийн хурал номыг
   залгамжилж чадахгүй 
   болсон учир өөрсдийн 
   хүслээр хаасан. 

- Хүрээ лам нарын хурал 
  номыг үргэлжлүүлж 
  чадахгүй болсон учир 
  өөрсдийн хүслээр хаасан.

- Бадаруулт төрийн 6-он буюу
  56 жил болсон. 
- 1937.11.12-нд Засгийн 
   газрын тушаалаар 
   дотогшлон нүүж чадахгүй 
   учир лам нарыг тараасан.

- Түгээмэл билэгтийн 8-р он 
   /1846 онд/ байгуулагдсан.
- 1937.11.12-нд  Засгийн
   газрын тушаалаар 
   дотогшлон нүүж чадахгүй 
   учир лам нарыг тараасан.

- 1642 онд  анх байгуулагдсан 

Хувилгаан Лувсанданзан Бадамдаш тайж  Хошуу захирсан ноён бэйс 
Доржюулжилдог

Лам Лувсан, Жамбал, Арилдий нар Анх Шолой сэцэн хаанаар удирдуулан 
байгуулсан.

9
-  сүм 7
- дацан 2 

16
-  сүм, дуган 16 

5
- Сүм , дуган 5

4
- Сүм, дуган 4

5
-  дуган 5
- дацан 3

93 ламтай. 272 ламтай. 94 ламтай. 
- Гавж 4
- Маарамба 1
- Равжамба 1

335 ламтай. 
- Гавж 29
- Маарамба 29

52 ламтай.

Жүд, мамба Гаанжуур, Жүд, Жүдэв, Мандал хурдаг Мамба, Ламиран, Дүйнхор

2 11 1
- Адуу 2, үхэр 2
- хашаа 4, байшин 15, эсгий 
  гэр 9

 4
- Адуу 9, үхэр 2, хонь 2, ямаа 
  2
- байшин 67, эсгий гэр 28

- Тэмээ 2, адуу 19, ухэр 3
- Хашаа 2, байшин 35, эсгий 
  гэр 31
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

41. Ганданрашдалай хийд 42. Өрлөг хийд 43. Эрдэнэ гүний өргөө хийд 44. Егүзэрийн хийд 45. Хатавчийн хийд

Очирбаянмөнх  сум Очирбаянмөнх хийд Түмэн дэлгэр Урт Халзан-Уул

Оршин буй газар барагцаалвал хагас 
км

1641 он  1601 он 
- 1938.03.15-нд сайн дураар
   тарсан.

- 1938.04.01-нд өөрсдийн 
   сайн дураар хаагдсан. 

5-р Далай ламаас анх байгуулсан. Жилав Лувсанжамц анх удирдсан. 
Лувсанбалдан Чүлтэмжамц анх 
байгуулсан

Дансран, Бүдшар

2
- Сүм, дуган 2

5
-  сүм 5

6
- Сүм дуган 3
- Дацан 3

4
- Сүм, дуган 4

236 ламтай.  54 ламтай. 31 ламтай 300 ламтай. 

Чойр, Дүйнхор дацантай Чогчин, Мамба дацан 

6 3 

- Байгууламжийн хамжээ 200  м

Хийдэд холбогдох мэдээ баримт 
байхгүй.
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

46. Байшинтын хийд 47. Их булагийн хийд 48. Гүн худагийн хийд 49. Шүүртэйн хурал 50. Шавь хурал

Хонгор-Уул Халзан Халзан Хөгнө Хөгнө

- Бүрэн засагч хааны 2-р он
  /1892 он/
- 1937.12.10-нд хаагдсан.

- 1937.06.19-нд хаагдсан.

Лодон гэдэг хүн байгуулсан.

4
- Сүм, дуган 4

1
- Сүм 1

1
- Сүм 1

100 гаруй лам 60 орчим ламтай.

9
- Мал 368

2
- мал 80

8 /Шүүртэйн, Найдан, Шавь,
    Дашпунцаг, чандмань,
   Тэмээт, Их Данжил, Баян-   Өндөр/

Хийдэд холбогдох мэдээ баримт 
байхгүй.
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

 Сүм хийдийн нэр:

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

3 хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

6 Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай7 Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад, 
түвд, монгол/

8 Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба9 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ 

10 - цам
- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

11 Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
-  эрхэлдэг аж ахуйн төрөл

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 

51. Дашлхүндэвравжаалан хийд 52. Дашчилэг хийд 53, Егүзэр хутагтын хийд 54. Дайчин гэгээний хийд 

Цагаан-Овоо Цагаан-Овоо Эрдэнэцагаан Эрдэнэцагаан

- 1928 он
- лам нар нь тарсан учраас 
  эзэнгүй болсон.

- 1892 он
- лам нар нь тарсан учраас 
  эзэнгүй болсон.

- 1937.06.07-нд сайн дураар 
   тарсан. 

- 1937. оны 10-р сард сайн 
  дураар таржээ. 

Гавж Осор

1
- дуган 1

1
- дуган 1 

2
- Сүм, дуган 2

Барилгыг модоор үйлдсэн.

52 ламтай.

- тэмээ 2, адуу 13, үхэр 24,
  хонь, ямаа 64


