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

Сүм хийдийн нэр:

1. Амарбаясгалант хийд
/Өндөр гэгээний/
Баруунбүрэн
Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 90 км
зайд Бүрэн уулын өвөр хэмээх газар
буй.

2. Булган хүрээ
3. Вангийн хүрээ
/Лигшиддонгайлин хүрээ/
Баруунбүрэн
Баруунбүрэн
Улсын хилээс дотогш Хэнтий уулын ар
СССР улсын хилээс 210 км зайд
Булган уулын өвөр хэмээх газар буй.

4. Шувуутайн дуган
/Дэчинсогдбилиг/
Баруунбүрэн
Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 90 км
зайд Бүрэн уулын өвөр Бургалтай голын
Шувуут хэмээх газар буй.

1
2

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

3

Баруунбүрэн
Улсын хилээс дотогш 4 өртөө, 120 км
зайд Бүрэн уулын өвөр Шувуут хэмээх
газар буй.

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- 11-р жарны хөхөгчин гахай
жил буюу 1635 он

- 1667 он

- 1867 он

- 1915 он

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

Их шавийн харъяанд байсан.

Түшээт хан аймгийн чин ван ноён
Жамбалдорж

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/

27
- дуган 8
- дацан 19

27
- их, бага дуган 2 /Өргөө,
Жанчивлан/
- аймаг, дацан 25

1
- дуган 1 /Шувуут/

1
- дуган 1 /Дарь эх/

779 ламтай.
- аграмба 84
- гавж 164
- равжамба 1
- зээрэмбэ 2

1467 ламтай.
- гавж 277
- аграмба 90
- зээрэмбэ 34
- маарамба 19
- дооромбо 1
- равжамба 1
- хувилгаад 1

4 ламтай.
- гавж 1

3 ламтай.

Цогчин, Жүд, Майдар, Мамба, Зурхай,
Баруун Цанид, Зүүн Цанид, Его,
Ламиран, Гүнгрэг, Нүгнэй, Суварган
жас, Шүтээний аймаг, Сангай аймаг,
Дэжидлэн аймаг, Зоогой аймаг,
Пунцаглан Аймаг, Чойнхор аймаг

Цогчин, Чойр, Жүд, Майдар, Мамба,
Зурхай, Гүнгрэг, Дүйнхор, Жүд
баруун, Даваачин, Алтан Майдар
дацангууд, Цорж, Бандид, Умзад,
Пунцагжаа, Дашчойнхор, Дашпэлжээ,
Гиваапэлжээ, Ганданбалжаа,
Түндэвбилиг, Дацлин, Тойн,
Чоймболан, Цоншиг, Үржиндэлиг
аймаг

20
- адуу 15, үхэр 6, хонь 17,
ямаа 20

25
- адуу 44, үхэр 117, хонь 181,
ямаа 9
- мал аж ахуй эрхэлнэ.

6

7
8

9

10

-

11

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

12

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

13

5. Дарь эхийн хүрээ

Түшээт хан аймгийн дайчин ван
Жамбалдоржийн хошуу хүрээ болой.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
1

Хүрээнд холбогдох мэдээ баримт
байхгүй.

Монголын	
  Сүм	
  Хийдийн	
  Түүхэн	
  Товчоо
Documentation	
  of	
  Mongolian	
  Monasteries
1

Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал:	
  Ñýëýíãý 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

12

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

13

6. Цагаан-Овоо хүрээ

7. Шивээтийн хүрээ
/Манлайн дуган/
Баруунбүрэн
Баруунбүрэн
Улсын хилээс дотогш 120 км зайд Зуун Улсын хилээс дотогш 4 өртөө, 120 км
мод хэмээх газар буй.
зайд Шиэвээтийн өвөр хэмээх газар
буй.

8. Уртын дуган
9 Ерөөгийн хүрээ
/Норовдонгайлин/
Баруунбүрэн
Дархан
Улсын хилээс дотогш 4 өртөө, 10 км
зайд Хангалын Уртын зам хэмээх газар
буй.

10. Шарын хийд
/Пунцагдашчойнхорлин хийд/
Дархан
Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 90 км
зайд буй.

- 1767 он

- 1883 он

- 1883 он

- 1704 он

Хуучин Зоригт вангийн хошуу багийн
харъяанд байсан.

Түшээт хан аймгийн дайчин ван
Жамбалдорж

Их шавийн харъяаны хийд болой.

1
- дуган 1 /Цагаан-Овоо/

1
- дуган 1 /Шивээт/

1
- дуган 1 /Урт/

6
- дуган 5
- дацан 1

2 ламтай.

3 ламтай.

2 ламтай.
- гавж 1

48 ламтай.
- гавж 1

Жүд

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
1

1

1

1

Хүрээнд холбогдох мэдээ баримт
байхгүй.

Монголын	
  Сүм	
  Хийдийн	
  Түүхэн	
  Товчоо
Documentation	
  of	
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  Monasteries
2

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

Сүм хийдийн нэр:

11. Даянчийн сүм

12. Ноёны сүм

1
2

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

Дархан
Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 90 км
зайд Хүйтэн Шарын гол хэмээх газар
буй.

Дархан

13. Хүйтэний сүм
/Дашчоймбол сүм/
Дархан

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон учраас
эзэнгүй болсон.

- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон учраас
эзэнгүй болсон.

- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон 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

12

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

Их шавийн харъяаны хийд болой.

1
- дуган 1 /Тогоот/

13 ламтай.

14. Далангийн хурал
Ерөө
Улсын хилээс дотогш 2 өртөө, 55 км
зайд Ерөө голын Цагаантохой хэмээх
газар буй.

15. Дарь эхийн хурал
/Дарь эхийн хийд/
Ерөө
Улсын хилээс дотогш 80 км зайд Ерөө
голын зах орчимд буй.

- 1938 оны 5 сарын үед лам
нар хөдөөлөн гарсан учир
эзэнгүй болсон.

- 1938 оны 5 сарын үед лам нар
хөдөөлөн гарсан учир эзэнгүй
болсон.

Эрдэнэ вангийн хошууны хүрээний
харъяанд байсан.

Богдын шавь хийд хэмээн явсан.

6
- дуган 5
- дацан 1

5
- дуган 4 /Хутагт, Хангайн/
- дацан 1 /Дарь эх/

- дуган 2
- байшин 3, хашаа 1

- дуган 2
- байшин 3, хашаа 1

6 ламтай. /Тарах үед/

6 ламтай. /Тарах үед/

26 ламтай.
- аграмба 1
- гавж 1

17 ламтай.

1

1

3
- үхэр 8
- мал аж ахуй эрхэлнэ.

1
- адуу 2, үхэр 4, хонь 11, ямаа
5

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

13
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал:	
  Ñýëýíãý 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

- 1868 он

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

Их шавийн харъяаны хийд.

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

12

13

16. Мэргэн ламын хийд
/Дашдаржаалин хийд/
Орхонтуул
Улсын хилээс дотогш 5 өртөө, 90 км
зайд Хавцгайтын Ширгэ хэмээх газар
буй.

17. Өлзийтийн хурал
Орхонтуул
Улсын хилээс дотогш 5 өртөө, 150 км
зайд буй.

18. Буурын дуган
19. Галтайн дуган
/Дэчинчойнхорлин/
Орхоншаамар
Орхоншаамар
Улсын хилээс дотогш хагас өртөө, 25
км зайд Буурын гол, Баян өвөр хэмээх
газар буй.
- 1828 он
- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон учраас
эзэнгүй болсон.

20. Хайлаастайн дуган
Орхоншаамар
Улсын хилээс дотогш хагас өртөө, 40
км зайд Хайлаастай хэмээх газар буй.

- 1829 он
- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон учраас
эзэнгүй болсон.
Түшээт хан аймгийн эрдэнэ ван
Намсрайн хошууны хүрээнд
харъяалагдаж байсан.

5
- дуган 4
- дацан 1

8

2

1

- дацан 8

- дацан 2

- дацан 1

38 ламтай.

18 ламтай.

11 ламтай.

- гавж 1

- гавж 1

17 ламтай.
- аграмба 1
- гавж 3

Өлзийт, Халтар, Ивээлт, Дарь эх,
Хоньчин, Сарай, Юм, Цагаан тохой

- гавж 2

Буур

Хайлаастай

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
1
- адуу 4, үхэр 10

8

1

1

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

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

Сүм хийдийн нэр:

21. Цэцийн дуган

22. Рашаантын хүрээ

1
2

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

Орхоншаамар
Улсын хилээс дотогш хагас өртөө,
40 км зайд Цэцийн ногоо хэмээх
газар буй.

Сайхан
СССР улсын хилээс 150 км зайд
Рашаант хэмээх газар буй.

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- 1832 он
- 1937 оны сүүлээс лам нар
нь хар болсон учраас
эзэнгүй болсон.

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

Түшээт хан аймгийн эрдэнэ ван
Намсрайн хошууны хүрээнд
харъяалагдаж байсан.

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

6

7
8

9

10

-

11

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

12

13

- дацан 1

17 ламтай.
- аграмба 1

23. Дашдандарлин хэмээх
Ахай гүний хүрээ
Сэлэнгэбүрэн
Улсын хилээс дотогш 2
өртөө, 80 км зайд
Сэлэнгийн хойт эрэг хэмээх
газар буй.
- Гал бичин жил

24. Холтос Нугын хийд
/Пунцагдаржаалин/
Сэлэнгэбүрэн
Улсын хилээс дотогш 2 өртөө, 80
км зайд Сэлэнгэ голын урд Холтос
ногоо хэмээх газар буй.

25. Хотол чуулган хэмээх Эрдэнэ
вангийн хүрээ
Түшигцагааннуур
Улсын хилээс дотогш 2 өртөө, 60
км зайд Сэлэнгийн хойт Улаан
хэмээх газар буй.

- 1878 он

- 1688 он

Түшээт хан аймгийн Дайчин чин ван
хошууны Наваан лам

Түшээт хан аймгийн засаг
ахай гүн Лувсанхайдав

Их шавийн хийдийн харъяанд
байсан.

Түшээт хан аймгийн Эрдэнэ
вангийн хошууны хүрээ байсан.

3
- дуган 3 /Его, Харангран,
Хайлан/

17
- дуган 10
- дацан, аймаг 7

13
- дуган 7
- дацан, аймаг 6

18
- дуган, дацан, аймаг 18

61 ламтай.

101 ламтай.
- аграмба 22
- гавж 49

32 ламтай.
- аграмба 2
- гавж 3

282 ламтай.
- аграмба 72
- гавж 122
- хувилгаад 1

- гавж 4

Цэц

Цогчин, Жүд, Мамба,
Цогчин, Его, Лавиран, Гүрэм
Дашчойлин аймаг,
дацан, Дашчоймболон аймаг,
Пунцаглин аймаг, Амжилан Ганданчойнхорлин аймаг
аймаг, Төвдлан аймаг

Цогчин, Цанид, Жүд, Майдар,
Мамба, Зурхайн дацан, Гомболин,
Чойнхор, Түвдэн, Дашчойнхор,
Зүүн Дашлан, Баруун Дашлан,
Ганданпунцаглан, Содномдаржаа,
Номч, Дамчойлан, Пунцагдашлан,
Түвдэнравжаалин аймаг

2

16
- адуу 3, үхэр 2, ямаа 13

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
1

3
- адуу 24, үхэр 16, хонь 70,
ямаа 20
- мал аж ахуй эрхэлнэ.

11

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал:	
  Ñýëýíãý 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

12

13

26. Номун ханы хийд
/Өршөөлийг гуйгч хийд/
Цагааннуур
Улсын хилээс дотогш 2 өртөө, 70 км
зайд Хан уулын өвөр хэмээх газар
буй.

27. Жалгын дуганууд
Халиун
СССР улсын хилээс 180-210 км зайд
буй.

үе улиран хувилсан Номон хан лам.
Их шавийн харъяаны хийд болой.

28. Хайлантайн хийд
/Чоймболдашхүслэн хийд/
Хантай
Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 90 км
зайд Хайлантай хэмээх газар буй.

29. Замба хэмээх хийд
/Санрайчойлин хийд/
Хантай
СССР улсын хилээс 90 км зайд
Замба хэмээх газар буй.

- 1917 он

- 1905 он

30. Гачоо /Гачуу/ ламын хийд
Хантай

Сайн ноён хан аймгийн Хатанбаатар Түшээт хан аймгийн Дайчин
ван Магсаржаваас Богдын
вангийн хошууны тайж Пэрэнлэй.
зөвшөөрлөөр.

25
- дуган, дацан, аймаг 25

7
- дуган 5 /Ивээлт, Манлайн,
Нарийны, Арцатын, Арцат
Манлайн, Зэрэглээ, Зодов/

7
- дуган 1 /Туг/
- дацан 6

4
- дуган 2
- дацан 2

89 ламтай.

29 ламтай.

52 ламтай.
- гавж 9
- маарамба 2

22 ламтай.
- аграмба 1
- гавж 1

Цогчин, Чойр, Жүд, Дүйнхор, Зүүн,
Баруун

Цогчин, Жүд

5
- үхэр 1, хайнаг 2, хонь 7

2
- адуу 1, үхэр 1

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

- маарамба 1

Цогчин, Цанид, Нэйч дацан, Жасын,
Сангай, Шүтээний, Жанчбилиг,
Сампилэн, Цэцэглин, Дэчидлэн аймаг

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан
9
- адуу 1, хонь 2, ямаа 2
- мал аж ахуй эрхэлнэ.

5

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

Булган аймгийн хантай сумын Гачоо
ламын хийд юм.
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Тагнуулын	
  ерөнхий	
  газрын	
  тусгай	
  архив	
  дах	
  сүм	
  хийдийн	
  тухай	
  тайлангаас	
  авсан	
  материал:	
  Ñýëýíãý àéìãèéí õ¯ðýý, õèéäèéí ñóäàëãàà /1934-1938 îíû áàéäëààð/
д/д

Сүм хийдийн нэр:

31. Хатгавч хэмээх Шадавдаржаалин
хийд
Хантай
СССР улсын хилээс 90 км зайд Хатгавч
хэмээх газар буй.

32. Бэлсэг хэмээх
33. Хараагийн Дарь эхийн хийд
Галданшадивлин хийд
/Дашчойнхорлин хийд/
Хантай
Хашаат буюу Хушаат
СССР улсын хилээс 75 км зайд Улсын хилээс дотогш 3 өртөө, 110
Бэлсэг хэмээх газар буй.
км зайд Хараа голын баруун зүгт
буй.

34. Ламын хийд
/Соёлыг алдаршуулагч/
Цонхлон
СССР улсын хилээс 215 км зайд
Хангалын эх хэмээх газар буй.

1
2

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

3

хэзээ, хэдэн онд байгуулагдсан
- хаагдсан он
- сэргээгдсэн он

- 1829 он

- 1891 он

- 13-р жарны хөх луу жил

- 1802 он

4

Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр

Түшээт хан аймгийн чин ван
Жамбалдорж.

Их шавийн харъяанд байсан.

Дайчин вангийн харъяа Хангалын
ноён хутагт

Түшээт хан аймгийн чин ван
Жамбалдорж

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

12

13

35. Жалгын дуганууд
Цонхлон
СССР улсын хилээс 150 км зайд буй.

2
- дуган 1
- дацан 1

6
- дуган 3
- дацан 3

16
- дуган 7 /Эмч, Мянган Дарь
эх, Номт, Ар Пүүлэв,
Шивэрт, Баруун Бүтээл,
Цагаантолгой/
- дацан 9

10
- дуган 1
- дацан 8
- суврага 1

8
- дуган 8 /Юм, Могойн,
Тариат, Бух, Ест, Хэрлэн,
Зүүн жас, Баянголын/

29 ламтай.
- аграмба 1
- гавж 4

47 ламтай.
- аграмба 1
- гавж 6

151 ламтай.
- гавж 24
- маарамба 47

139 ламтай.
- аграмба 15
- гавж 21

43 ламтай.
- аграмба 8
- гавж 17

Цогчин

Цогчин, Жүд, Дарь эх

Цогчин, Жүд, Зурхай, Дүйнхор,
Цанид дацан, Сангай, Дондовлин,
Зоогой, Цэцэнлхан аймаг.

Цогчин, Чойр, Гүнгрэг, Дүйнхор,
Манлай, Ламиран, Его, Гүн

1
- адуу 3, үхэр 1

3
- адуу 10 , үхэр 16

10

8
- адуу 3, үхэр 3

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

цам
майдар
бар /хэвлэл/
бархан

Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн
Бусад мэдээ баримт

8
- адуу 4, үхэр 2, хонь 23, ямаа
15

- мал аж ахуй эрхэлнэ.

Тус аймагт Хашаат хэмээх сум
байхгүй байгаа бөгөөд баримтанд
Хушаат гэж тэмдэглэсэн байна.
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Түшээт хан аймгийн чин ван
Жамбалдоржийн хошуу бөгөөд одоо
Цонхлон сумын нутагт буй жижиг
“Жалгын дуган”-ууд болмой. Жижиг
дуганууд нийлээд “Жалгын дуган”
гэсэн ерөнхий нэртэй байсан байна.
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