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Ярилцлага	  өгөгчийн	  нэр	   Цэнд	   Дугаар	   L082	  

	  
Оршин	  суугаа	  аймаг	   Хэнтий	  аймаг	  	   Оршин	  суугаа	  сум	   Батширээт	  	  

Төрсөн	  газар	   Батширээт	  сум	   Төрсөн	  он	   1906	  

Ажил	  мэргэжил	   өндөр	  настан	  

Лам	  байсан	  эсэх,	  
Шавилан	  сууж	  байсан	  сүм	  

хийд	  

Шүтээн	  дов,	  Ашингийн	  
дуган	  

	  
Сүм	  хийдийн	  дугаар	   ХЭБШ	  081,	  ХЭБШ	  083	  

Одоогийн	  сүм	  хийд	   	   Сүм	  хийдийн	  дугаар	   	  

Ярилцлага	  авсан	  он	  сар	  
өдөр	   2007	  оны	  7-‐р	  сарын	  6	   Ярилцлага	  авсан	  хүн	   Ж.Одгарьд	  	  

	  	  
	  

	  
	  

Хэнтий	  аймгийн	  Батширээт	  сумын	  Шүтээн	  дов,	  Ашингийн	  дуган	  

-‐Бид	  нар	  хуучин	  сүм	  хийдийн	  судалгааны	  ажлаар	  явна.	  Та	  өөрийн	  сонссон	  дуулсан	  зүйлээсээ	  ярьж	  өгөөч?	  

Мэдэх	  юм	  байхгүй	  ээ.	  	  

-‐Бэрээвэн	  хийдэд	  олон	  лам	  байсан	  уу?	  

Мэдэхгүй.	  	  

-‐Шүтээн	  дов	  гэж	  газар	  байсан	  уу?	  

Хааяа	  нэг	  хурдаг	  байсан.	  Ламын	  	  хүрээ	  гэж	  том	  хүрээ	  байсан.	  Бас	  Хутагтын	  хүрээ	  гэж	  байсан.	  	  

-‐Шүтээн	  дов	  гэж	  ямар	  газар	  байсан	  бэ?	  

Зүгээр	  нэг	  хурал	  хурдаг	  газар	  байсан.	  	  

-‐Хэдэн	  ламтай	  байсан	  юм	  бол?	  

Сайн	  мэдэхгүй.	  	  
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-‐Шүтээний	  хурал	  хэдэн	  дугантай	  байсан	  бол?	  

Ганц	  жижигхэн	  дуган	  байсан.	  

-‐Одоо	  тэр	  дуганын	  туурь	  мэдэгдэх	  болов	  уу?	  

Мэдэхгүй.	  	  

-‐Шүтээний	  хурлаас	  урагшаа	  хурал	  байсан	  уу?	  Чойлонгийн	  хоолой	  гэдэг	  рүү	  хийд	  байсан	  уу?	  	  

Би	  мэдэхгүй.	  	  

-‐	  Хурхын	  сангийн	  аж	  ахуйгаас	  хойш	  хурал	  байсан	  уу?	  

Мэдэхгүй.	  	  

-‐Шүтээн	  дов	  цагийн	  хуралтай	  газар	  байсан	  уу?	  

Хааяа	  хурдаг	  байсан.	  

-‐Хойд	  Ашингийн	  хурлын	  талаар?	  

Ганц	  дугантай,	  	  Нэг	  л	  лам	  ойрхон	  байгаад,	  бусад	  нь	  хөдөөгүүр	  байдаг	  байсан.	  	  

-‐	  Ашингийн	  хурал	  хэдэн	  онд	  байгуулагдсан	  юм	  бол?	  

Тэрийг	  би	  мэдэхгүй.	  	  

-‐Ононгийн	  халуун	  рашаан	  дээр	  хурал	  байсан	  уу?	  

Ононгийн	  халуун	  рашаан	  дээр	  бас	  дугантай	  байсан.	  Жижигхэн	  хурал	  байсан.	  Хааяа	  хүн	  очдог	  байсан	  байх.	  	  

	  
	  
	  
	  


