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

1

д/д

Сүм хийдийн нэр:

1. Зургаагийн хийд буюу Авзага
уулын хүрээ

2. Гандандаржаалан хийд

3. Бэлхийн хүрээ

4. Нарийний хүрээ буюу Их багын
хүрээ /Дашравдангэдэглэн хийд/

5. Вангийн хүрээ буюу Булганы
хүрээ /Лигшиддонгайлан хийд/

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Авзага
- 124 жилийн өмнө
байгуулсан

Авзага

Баян-Агт
- 1895 он

Баян агт
- 1821 он

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

Номч хэмээх Агваансанжпэрэнлэй

Да лам Довчин

Булган
Алтанбулагаас 365 км, Булган уулын
зүүн урд үзүүр болох Зүүн түрүү хэмээх
2 голын бэлчирт байдаг.
- 1667 он

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

Түшээт хан аймгийн Баатар бэйл

11
- Сүм, дуган 8
- Дацан 3

149 ламтай.
- гавж 19
- аграмба 43
- маарамба 14

Чойр, Мамба, Жүд

9
- Дуган 5
- Дацан 4

274 ламтай. /1938 оны 1 сарын
байдлаар өдий тооны ламтай байсан
ба 4 дүгээр сарын байдлаар 11
ламтай болсон байна/

5
- Дуган 2
- Дацан 3

5
- дацан 5

181 ламтай. /1938 оны 1 сарын
50 ламтай. /1938 оны 1 сарын
251 ламтай. /1937 оны байдлаар
байдлаар өдий тооны ламтай байсан ба байдлаар өдий тооны ламтай байсан ба өдий тооны ламтай байсан ба 1938
4 дүгээр сарын байдлаар 51 ламтай
4 дүгээр сарын байдлаар 5 ламтай
оны 4 дүгээр сарын байдлаар 56
болсон байна/
болсон байна/
ламтай болсон байна/
- гавж 4
- аграмба 2
- дооромбо 2

Чойр, Чогчин, Дүйнхэр, Лаврин

Цогчин, Мамба, Ламиран

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
14

28
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Цанид, Мамба, Баруун жүд, Зүүн жүд,
Зурхай

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
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
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

6. Бүлэгийн хүрээ буюу Эрдэнэ
хамбын хүрээ
/Ганданчойлин хүрээ/
Бүрэгхангай

7. Зүүн гүний хүрээ
/Шадавдаржаалан хүрээ/

8. Шувуутын сүм

9. Рашаантын хийд

10. Тайширийн хийд
/Дайчин хошуучийн хийд/

Бүрэгхангай

Бүрэгхангай

Могод

Могод

2

- Тэнгэрийг тэтгэгчийн 21-р он
- 1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

Эрдэнэ цорж

Булганы хүрээнээс тасарч ирсэн

13
- Сүм, дуган 6
- Дацан 7

11
- Сүм, дуган 11

Барилгыг модоор барьсан.

Барилгыг модоор барьсан.

68 ламтай.
- гавж 2
- аграмба 1

145 ламтай.
- гавж 2
- аграмба 1
- маарамба 2

Цогчин, Дүйнхэр, Жүд, Тэгчилэн,
Пунцагчойлин, Чанад, Дүйнхэр

Чойр, Мамба, Зурхай, Бадам-Ёго,
Цогчин, Гүнгрэг, Жанчивлан,
Шадивлан, Дэжээлэн, Эмч нарын

Тайж Цэвдэн, Доёд нар

1
- Сүм 1

4
- Дуган 1
- Дацан 3

Барилгыг мод болон туйпуугаар
барьсан
165 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
дүгээр сарын байдлаар 59 ламтай
болсон байна/
- гавж 1
- аграмба 7

Чойр, Мамба, Жүд

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
11
- модон байшин 11, эсгий
дуган 1

Хийдэд холбогдох мэдээ баримт
байхгүй
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал: Áóëãàí àéìãèéí õ¯ðýý, õèéäèéí ñóäàëãàà/1934-1938 îíû áàéäëààð/

д/д

Сүм хийдийн нэр:

11. Байбайгийн хурал

12. Баргын хурал

13. Баянхошуучийн хурал

14. Бумбатын дээд хурал

15. Жаргалантын хурал

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Могод

Могод

Могод

Могод

Могод

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

-1938 оноос лам нар нь баригдсан -1938 оноос лам нар нь баригдсан -1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон. ба хар болсон учир эзэнгүй болсон. хар болсон учир эзэнгүй болсон.

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

13 ламтай.

39 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
дүгээр сарын байдлаар 25 ламтай
болсон байна/

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

43 ламтай.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан

Монголын	
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27 ламтай.

3

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

16. Урт мэргэний хурал

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Могод

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

17. Намнангийн өврийн хүрээ
/Сэлэнгийн Түшээ гүний хүрээ буюу
Дашчоймбол/
Намнан

18. Хавцгайтын хийд
/Мэргэн ламын хийд буюу
Дашдаржаалан хйид/
Орхонтуул
Хавцгайт хэмээх газар байдаг.

19. Рашаантын хүрээ буюу Гүдүнбуу
ламын хүрээ

20. Цацартын хурал

Сайхан

Сэлэнгэ

- 1785 он

- Бүрэн засагчийн 1-р он

Лувсанчойдог лам

Гэлэн Дамбадаржаа

Наваан гүдүнбуу лам

13
- Сүм, дуган 2
- Дацан 11

4
- Дуган 2
- Дацан 2

3
- Дуган 3

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

Барилгыг мод болон чулуугаар барьсан
16 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
дүгээр сарын байдлаар 8 ламтай
болсон байна/

119 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий 34 ламтай.
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
- гавж 1
дүгээр сарын байдлаар 17 ламтай
болсон байна/

49 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
дүгээр сарын байдлаар 4 ламтай
болсон байна/
- гавж 2

Чойр, Зурхай, Жүд, Эмч нарын, Нүгнээ, Цогчин
Дарь эх, Дүйнхэр, Жамба, Дагва,
Дэмчиг, Мамба

Бадма ёго, Хайлан

12

1

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
1

Монголын	
  Сүм	
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67 ламтай.

4

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

21. Ахай гүний хүрээ

22. Холтос нугын хийд

23. Барга хэмээх дуган
/Бартын хурал/

24. Зүйтийн дуган /Зүйлийн
хурал?/

25. Сэжиг хэмээх дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Сэлэнгэбүрэн

Сэлэнгэбүрэн

Тэшиг

Тэшиг

Тэшиг

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

-1938 оноос лам нар нь баригдсан -1938 оноос лам нар нь баригдсан ба -1938 оноос лам нар нь
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон. хар болсон учир эзэнгүй болсон.
баригдсан ба хар болсон
учир эзэнгүй болсон.

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

5 ламтай.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
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-1938 оноос лам нар нь баригдсан
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон. -1938 оноос лам нар нь баригдсан
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон.

5

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

26. Эрэл дуган /Эрэнгийн хурал?/

27. Майдар дуган

28. Галттайн дуган

29. Урт /Сорт/-ын дуган

30. Хандгайтын дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Тэшиг

Тэшиг

Хангал

Хангал
Сорт хэмээх газар байдаг.

Хангал

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- Байгуулагдаад 30 гаруй жил
-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба -1938 оноос лам нар нь баригдсан ба Болсон
хар болсон учир эзэнгүй болсон.
хар болсон учир эзэнгүй болсон.
-1938 оноос лам нар нь баригдсан
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон.

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

- Бадаргуулт төрийн 11-р он
-1938 оноос лам нар нь баригдсан -1938 оноос лам нар нь баригдсан
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон. ба хар болсон учир эзэнгүй болсон.

Сумын ардуудын тусламжаар

Андусай /Андугэй/

Булганы хүрээний харъяа дуган
бөгөөд Гэндэн гэвхүй байгуулсан

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

2 ламтай.

3 ламтай.

2 ламтай.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан

Монголын	
  Сүм	
  Хийдийн	
  ТТүүхэн	
  Товчоо
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  of	
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6

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

31. Цүлхэр /Цулгур/-ийн Адаг дахь
жалгын дуган

32. Овоотын жавын хурлын
дуган

33. Шивэртийн жалгын дуган

34. Нарийний дуган

35. Эрдэнэтолгойн дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хангал

Хангал
Хангал гол хэмээх газар
байдаг.

Хангал

Халиун

Халиун

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- Байгуулагдаад 36 жил
болсон
-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

- Бүрэн засагт хааны 18-р он
-1938 оноос лам нар нь баригдсан
ба хар болсон учир эзэнгүй болсон.

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба -1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

Эмч Барслай хэмээх лам

- Төр гэрэлтийн 17-р он Гал
нохой жил /Байгуулагдаад
165 жил болсон/
-1938 оноос лам нар нь
баригдсан ба хар болсон учир
эзэнгүй болсон.
Гэвхүй Наваан

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

3 ламтай.

5 ламтай.

2 ламтай.

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

Амар хийдийн Амгалан хамба

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан

Монголын	
  Сүм	
  Хийдийн	
  ТТүүхэн	
  Товчоо
Documentation	
  of	
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  Monasteries

7

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

36. Бэлсэгийн хийд

37. Хайлантайн хийд буюу
Хатанбаатарын хийд

39. Занбуйн /Замбуйн/ хийд

40. Гачуу /Гачоо/ ламын хийд

41. Булангийн хурал

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хантай

Хантай
Хайлантай гол хэмээх газар байдаг.

Хантай

Хантай

Хантай

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба -1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
хар болсон учир эзэнгүй болсон.
эзэнгүй болсон.

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

- 1917 он
-1938 оноос лам нар нь баригдсан ба
хар болсон учир эзэнгүй болсон.

Хатанбаатар Магсаржаваас ардуудын
хамт

3
- Дуган 3

6

2
- Дуган 2

1
- Дуган 1

- Дацан 6

41 ламтай.

12 ламтай.

20 ламтай.

16 ламтай.

2

2

Цогчин, Баруун, Зүүн, Авга, Дүйнхэр,
Туг

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
2

6
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал: Áóëãàí àéìãèéí õ¯ðýý, õèéäèéí ñóäàëãàà/1934-1938 îíû áàéäëààð/

д/д

Сүм хийдийн нэр:

42. Бүгнийн хурал
/Бүгсүйн хурал/

43. Дэлгэрнугын хурал

44. Ордогийн хурал

45. Төмрөнгийн хурал

46. Уургийн хурал

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хантай

Хантай

Хантай

Хантай

Хантай

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
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9

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

47. Харлагийн хурал

48. Цагаан бургасны хурал

49. Байбалигийн хийд
/Дэчинсамданлин хийд/

50.Хангалын ноён хутагт ламын хийд 51. Юмын дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хантай

Хантай

Хутаг өндөр
Улсын хилээс 120 км зайд байдаг.

Цонхлон

Цонхлон

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

- Байгуулагдаад 356 жил
болсон /1587 он/

- 1703 он

-1937 онд лам нар нь хөдөө тарж
эзэнгүй болсон.

- Байгуулагдаад 32 жил
болсон
- 1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар
ба алба хийх хүмүүс олдохгүй
учраас эзэнгүй болсон

Дэчинсамдэлэг

Жигмэддагва

14
- Сүм, дуган 9
- Дацан 5

9

41 ламтай. /1938 оны 1 сарын
байдлаар өдий тооны ламтай байсан
ба 4 дүгээр сарын байдлаар 4
ламтай болсон байна/

91 ламтай. /1937 оны байдлаар өдий
тооны ламтай байсан ба 1938 оны 4
дүгээр сарын байдлаар 11 ламтай
болсон байна/
- гавж 5
- аграмба 1

Чойр, Мамба, Жүд, Бадма-Ёго,
Цогчин

Цогчин, Чинад, Дүйнхэр, Манал,
Гүнгрэг, Ёго, Ламиран, Гүн

1

3

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

- Дацан 8
- Суврага 1

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
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1
- Дуган 1

14 ламтай.

10

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

д/д

Сүм хийдийн нэр:

52. Могойн дуган

53. Баянголын дуган

54. Бухын дуган

55. Тариатын дуган

56. Харлагийн дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Цонхлон

Цонхлон

Цонхлон

Цонхлон

Цонхлон

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- Байгуулагдаад 101 жил
болсон
-1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар
ба алба хийх хүмүүс олдохгүй учраас
эзэнгүй болсон

- Байгуулагдаад 427 жил
болсон
-1938 оны 1 сараас эхлэн лам
нар ба алба хийх хүмүүс
олдохгүй учраас эзэнгүй болсон

- Байгуулагдаад 72 жил
болсон
-1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар ба
алба хийх хүмүүс олдохгүй учраас
эзэнгүй болсон

- Байгуулагдаад 57 жил
- Байгуулагдаад 32 жил
болсон
болсон
-1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар ба -1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар ба
алба хийх хүмүүс олдохгүй учраас
алба хийх хүмүүс олдохгүй учраас
эзэнгүй болсон
эзэнгүй болсон

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

1
- Дуган 1

31 ламтай.

10 ламтай.

12 ламтай.

14 ламтай.

11 ламтай.

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал: Áóëãàí àéìãèéí õ¯ðýý, õèéäèéí ñóäàëãàà/1934-1938 îíû áàéäëààð/

д/д

Сүм хийдийн нэр:

57. Эгтийн дуган

1
2

Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр
Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Цонхлон

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- Байгуулагдаад 33 жил
болсон
-1938 оны 1 сараас эхлэн лам нар ба
алба хийх хүмүүс олдохгүй учраас
эзэнгүй болсон

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

5

Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус
шүтээн
Байгууламжийн тоо:
- сүм дуган
- аймаг дацан
- суврага
- ямпай
- хөшөө /гэрэлт/
Барилгын хийц, маяг /энэтхэг, хятад,
түвд, монгол/
Лам нарын тоо. Үүнээс:
- гавж
- аграмба
- зээрэмбэ
- маарамба
- дооромбо
- равжамба
- бандида
- хутагт /хувилгаад/
Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/

6

7
8

9

10

-

11

Жасын тоо:
- мал сүргийн тоо
- эдэлбэр газрын хэмжээ
- эрхэлдэг аж ахуйн төрөл
Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

12

13

1
- Дуган 1

9 ламтай.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
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