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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

д/д Сүм хийдийн нэр: 1.      Дэлгэрмөрөнгийн хүрээ
Далай хаан хийд

2.      Зоригт вангийн хүрээ 
Бадрахын хүрээ 

3.      Дэчиншадавпэлжээлэн хийд 4.      Цалгарын хийд 5. Хан хөхийн хүрээ
Ачит вангийн хүрээ 
Гандандаржаалан  

1 Аймаг, сум /хошуу/-ны нэр Бөхмөрөн Зүүнхангай Зүүнхангай Малчин Өндөрхангай

2 Газрын нэр:
Байршил: /солбицол/

Хар усны эх, Төгс уулын өвөр дээр Хэдэргэ хэмээх голын эх, Бэрх уулын 
өвөр

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

294 жил болсон. 1821 он буюу барс жил /байгуулаад 
108 жил болсон/

28 оны эхний 3 сард том толгой лам 
нар нь хар болсон тул эзгүйрсэн. 

1875 он /гал хулгана жил/ буюу 62 
жилийн урьд 

Байгуулагдаад 121 жил болсон

4 Хэн байгуулсан, ямар шийдвэрээр Үвшин ламаас Зоригт ван ноёны
Ноён Баатараас тэргүүлэн байгуулжээ.

Цагаан да Чагдаржав засаг, да лам 
Жамба нар олон өглөгийн эздийн 
хөрөнгөөр байгуулсан. 

Зуугийн хийдийн лам Гавжамба 
байгуулсан. 

5 Шашны урсгал чиглэл, гол сахиус 
шүтээн

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

Сүм дуган 7 /4 модон, 3 чулуун/ Сүм дуган 8 Сүм дуган 8 Сүм дуган 5 Сүм дуган 24
Дацан 20

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

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

484 ламтай Үүнээс 430 нь хөдөө, 56 нь 
бэлэн суудаг.

42 ламтай. Эдгээр лам нь үргэлж 
суудаг.

28 ламтай 121 ламтай үүнээс 95 нь хөдөө, 34 нь 
бэлэн сууж байдаг.

411
Гавж 31
Аграмба 1
Ранжамба 1
Маарамба 109 Дацангийн төрөл /ямар ямар дацан/ Чойр, Чогчин, Сахиус, дүйнхор 

дацантай 
Чойр, Мамба, Зурхай, Бадма ёго, 
Дашлиг, Ерөөл, Мангал, Жанрайсэг, 
Дүйнхор, Гүнрэг,  Ядам, Майдар, Дарь 
эх, Гаанжуур, Дэмчиг, Нүгнээ , 
Даваажил, Мэгзэм, Манал, Зодын 10 - цам

- майдар
- бар /хэвлэл/
- бархан

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

6
/Зод ирдэ, чогчин, юм, лам ирдэ, 
баруун, нөхөд/

1 
Адуу 1, хонь 4
Эргэн тойрон 1000 м

21 

12 Зураг:
а/ түүхэн
б/ одоогийн

13 Бусад мэдээ баримт 
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Монголын	  Сүм	  Хийдийн	  Түүхэн	  Товчоо
Documentation	  of	  Mongolian	  Monasteries

д/д 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. Дашгүнгэлэг 7. Төгсбуянтын хийд 8. Улаангомын хүрээ
Дэчинравжаалин хийд

9. Намирын хүрээ 
Саяалт вангийн хүрээ

10. Шарчисын хүрээ 
Дайчойнлин 

Өндөрхангай Түргэн гол Улаангом Ховд Ховд 

Дэлгэрмөрөн голын эхэнд Аймгйин төвд

1879 он буюу 57 жил болж буй. 1754 онд 1884 онд буюу байгуулагдснаас хойш 
53 болсон /1937 онд/

1880 он /туулай жилд/ буюу 57 жил 
болж буй

Далай хан хэмээх Галсаннамжил 
тэргүүлэн байгуулжээ. 

Дөрвөдийн аав хэмээх Лувсаннамсрай 
байгуулжээ.

Далай хааны Галсаннамжил 
байгуулжээ.

Тангад гэгээн байгуулсан. 

Сүм дуган 6
Дацан 1

Сүм дуган 7 /туйпуу, чулуугаар 
хийсэн./
Дацан 7

Сүм дуган 3
Дацан 2

Сүм дуган 5
Дацан 4

727 ламтай. 1073 ламтай 362 нь хөдөө, 711 нь 
байнга суудаг 
Аграмба 1
Маарамба 2

232 ламтай 197 ламтай Хөдөө 5 лам, 192 лам 
байнга суудаг.

Зодын дацантай Чойр, Мамба, Жүд, Лайжин, Чогчин, 
Дүйнхор, Жанрайсэг дацантай.

Жүд, Чойр дацантай. Чойр, Жүд, Чогчин, Дэмчигийн 
дацантай

1
/Цогчин/ 
Эргэн тойрон 3500 м газар 

36 
Тэмээ 27, адуу 78, хонь 789, ямаа 502 
Эргэн тойрон 400 м газарт 

3 
Эргэн тойрон 2000 м 

4 
Эргэн тойрон 2500 м газар тогтсон.

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

д/д 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. Дэжээлэн хийд 
Арван баядын хүрээ 
Ганданшадаров пэлжээлэн 
Хяргас

Дэжээлэн  уулын өвөрт  

1909 он буюу төмөр нохой жил 

Да лам улаан Дармаа, Годойн Дамба, 
Сартайн Жамба нар, ван Самданжамц, 
түшмэл Пунцаг нар байгуулжээ.

Сүм дуган 10
Дацан 4

485 ламтай 
375 лам нь хөдөө, 120 лам нь суурин 
суудаг. 

Чойр, Мамба, /Их/, Жүд дацантай. 

2 
Эргэн тойрон 2000 м газар оршдог. 


