
 

 

Манжийг сөрж хэлмэгдсэн 

Чингисийн удмынхан 

                                                                                             Б.Сумьяабаатар (Монгол) 

                             ∙ Хэргэм зэргээ хураалгаж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан 

                                ∙ Цөлөгдөж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан 

                                ∙ Цаазлагдаж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан 

                             ∙ Засаг хошой Чин ван Ханддоржийн Уг эх 

     Монголчуудын Угийн бичиг, Гэрийн үеийн бичмэл нь, толгойтныг бөхийлгөж, тойгтныг сөхрүүлж, 

сүсэгтнийг  залбируулж, сүрэгтнийг дагуулж, номтныг өргүүлж, “нохойтон”ыг холдуулж, бичигтнийг 

дээдлүүлж, билигтнийг цуглуулж асан бидний өвөг дээдсийн үүх түүх, өв соѐл билээ. Энэ талаар нотлох 

баримт, бодох бодол, бичих санаа, эшлэх зүйл, хэлэх үг арвин. Цөөнийг цохон сугалж өгүүлсү: 

@@@@@ 
            1 “нохойтон” гэж “нохойтох” гэсэн үгнээс үүсэлтэй, “хуурах, мэхлэх, залилах, заль нүүлгэх,  

                 үнэнээ нуух, хоёр нүүр гаргах, урвах шарвах” гэсэн утгатай. 

@@@@@ 
Ω  Монголчуудын Угийн бичиг бол Нууц Товчооноос өмнө байсан дурсгал. “Узуурын бичиг” гэсэн  

     нэртэй байсан(Энэ тухай «Чингисийн алтан ургийн Угийн бичиг ба Гэрийн үеийн бичмэл» Уб. 2002.5-12-р талд нэхэн  

      үзнэ үү).  Угийн бичиг бол олон мянган хүний жирийн нэг хэлхээс биш. Бодгаль хүмүүсийн нэрээр  

     бичсэн үнэн түүх. Түүх бичлэгийн эртний арга. Сүүл үеийн дорнодахины албан түүхүүдэд 

     “Олон шастир 列傳列傳列    -c u     u n,열전” нэрээр уламжилсан болно. 

         Угийн бичигт тухайн хүнтэй холбоотой элдэв тэмдэглэл, тухайлбал, түүний хэргэм зэргэ(

ǰerge), бичиг үсэг мэдэх эсэх, Угийн бичгийг хөтлөсөн тэрхүү жил хэдэн настай байсан, эрүүл 

     мэнд,  зан ааш, ухаан санаа, хүн төлөвийн талаар зүүлэг үг( ǰegű  g űge) хадаж өгсөн  

     байдаг нь тэр бүр тааралдаад байдаггүй, хувь хүний ахуй амьдралын холбоотой, энгийн мөртөө  

     сонирхолтой баримт. Жишээлбэл: 

         - тухайн хүн эрэгтэй хүүхэдгүй бол “энэ үр үгүй  Ene ür-e ügei “ гэх буюу; 

       -  Саяхан тайж болсон хөвүүнийг гэрийн үеийн бичмэлд оруулахдаа хөвүүний нэрийн ард  “   

              sin-e шинэ“ гэсэн үг бичдэг журамтай байж, ж.: Сайн Ноѐн Хан аймгийн нэгэн гэрийн  

             үеийн бичмэлд(5737)  Adiy-a(5737-48-240), Čewengdorǰi(5737-48-249), 

Erinčindorǰi(5737-48-251), Jigmidǰab(5737-48-252), Erin(5737-48-281), Batuwa  

         čar (5737-48-283), Nasunčoγtu(5737-48-286),  Norǰin(5737-49-291), Mangla(5737- 

            49-292), Sangduγsürün(5737-49-293), Nimadorǰi(5737-49-296), Čimed 

        dorǰi(5737-49-297), Lamaǰab (5737-50-303), Balǰingnima(5737-49-304) нарын ард

sin-e, шинэгэсэн үг бичжээ;  

     -  Зарим хүний нэрийн ард “зэргэ олоодүй”, “зэргэ олоодүй агсан”, “гутгаар зэргэ жинс хадуулсан”,  

          “бэйлийн зэргэ бөгөөд бэйсийн зэргэ засагийн улсад туслагч гүнгээс байлгаад дарцаагаар бэйсийн  

          зэргэ шагнаад өдөө лам”, “өдөө тайж” гэх зэргийн тайлбар, зүүлэг үг хадаж өгчээ(Sayin 5839); 

     -  Зарим хүний нэрийн ар талд дараахи тэмдэглэл хийсэн үзэгдэнэ(Sayin5846): 

        Чүлтэм гэдэг хүний ард ＂

θдөө тайж, гучин настай, монгол үсэг ухаж боловсрон сурч 

        буй. Хүн төлөв ухаан маш тодорхой боломуй＂ гэсэн байх ба Чимэдбалдир гэдэг  

        хүний ард＂ 

тайж зэргэ олоодүй, арван есөн настай, бичиг үсэг ухах үгүй(н)дээр төрөлхи мунхаг бядгуу 



          боломуй＂гэсэн байна. 

      -  Зарим онцолсон хөвүүдийн нэрийг улаанаар бичиж, хажууд нь “энэ жил ... нас” гэж бичдэг.  

           Жишээлбэл, (Sečen5852)51-р үеийн Ванчугдорж энэ жил хорин 

           нэгэн нас”, 52-р үеийн Лхамүхорламу ” энэ жил арван найман нас”,  

        Чилун ” энэ жил арван есөн нас”, Мангарала”  энэ   

           жил арван есөн нас”,  Доной “ энэ жил арван найман нас”, 

Жамсрайдорж ” энэ жил хорин нас”, 53-р үеийн θлзийбат ” 

энэ жил арван есөн нас” гэж тус тус улаан бэхээр бичсэн байна. Бас, Бөртчоноос 52-р  

         үеийн Гомбожав гэдэг хүн 1916 онд 15 настай байсан, Чингисээс 48-р үеийн Инжаннаши 1837 онд 

         төрсөн гэх зэрэг олон бодот мэдээнд тулгуурлан  

            ⓐ монгол хүний эрэгтэй хүүхэдтэй болж байсан дундаж насыг тооцоолон гаргаж болно. 

            ⓑ Мөн ийм баримтад тулгуурлан Бөртчоно гэж чухам хэдий үеийн хүн бэ гэдгийг ч                 

                    бодож гаргаж болно. 

      -  Мөн, Угийн бичигт тун ноцтой түүхэн баримт ч хадгалагдан үлджээ. Жишээлбэл “ тайжаас нь  

            байлгасан...(тэр)”, “Засгаас байлгасан...(тэр)”, “цөлөгдсөн... (тэр)”, цаазлагдсан ... (тэр)” гэх 

            мэт ял шийтгэлийн талын тэмдэглэл нэлээнээр барахгүй их байх юм. Тэд бүгд  хулгай худалч,  

            өвчин эмгэгтэн байгаад шийтгүүлээгүй байх. Бид үүнийг арай өөр өнцгөөс нь, тухайлбал, ямар 

            нэгэн хэлбэрээр манжийг сөрсөн, эсэргүүцсэн, түүнээсээ болж манжид таалагдаагүй хүмүүс  

            байсан биш биз гэсэн талаас нь авч үзмээр санагдана. 

Ω  Монголчууд манжийн эсрэг элдэв хэлбэрээр тэмцсээр ирсэн талаар олон эрдэмтний судалгаа,  уран 

     сайхны өгүүлэл, тууж, роман, кино,  хөрөг бичлэг, дүр зураглал байдгийг бид мэднэ. Харин түүхч,  

     судлаачид, бичигчдийн хараанд өртөөдүй, анзаараагүй нэгэн зүйл монголчуудын Угийн бичигт буй.     

     Тэр нь, монголчуудын Угийн бичигт манжийг сөрсөн, түүнээсээ болж хэлмэгдсэн хүмүүсийн түүх 

     тодорхой байгаа явдал юм. Түүнийг бичгийн мэргэд маань, манжид мэдэгдэхгүй тун нарийн аргаар,  

     хэнд ч үл ажиглагдам хэлбэрээр сэмхэн хавчуулан бичиж, хойч үеийн бидэнд үлдээжээ.  

           Манжийг эн түрүүн эсэргүүцэгчид бол Чингисийн удмынхан байсан байна.  

     Тайж нар бол гэрийн суурь боловсролтой,  сайн багштай, монгол манж төвд бичиг үсэгт гаргууд,  

     тухайн цагийнхаа тэргүүний, удам угсаагаараа бахархагсад байсныг үгүйсгэх зүрхтэн үгүй буй заа.   

         Энэ удаа, манжийг эсэргүүцэгчдийн тухай ноцтой баримт Угийн бичигт байдгийг монголсудлалын  

     гүйлгээнд оруулж байна. Манжийн эрх баригчид, өөрснийхөө эсрэг санаатныг “батгүй этгээд”ийн  

     тоонд оруулан,  нэртөрийг гутааж, хэргэм цолыг хурааж, зэргэ дэвийг бууруулж, чуулган даргаас нь  

      огцруулж, цалин пүнлүүг нь хасч, цөлдөг,  цаазалдаг байжээ. Жишээлбэл,Чингис Хаанаас 25-р үеийн 

      тайж Дашзав  Dasiǰab(79347-47-1757)ын  Мөнхдэлгэр Möngkedelger(79347-48- 

     3248)ийг цаазаар аваачсан( čaγaǰa-bar abačiγsan) тухай Сэцэн Хан аймгийн нэгэн  

     угийн бичигт тэмдэглэжээ.  Мөн,  

1. “ тайжаас нь байлгадаг” буюу тайжийг нь болиулдаг  байжээ. Үүнийг Угийн бичигт, хүний    

   нэрийнх нь өмнө “Тайжаас байлгасан  tay ǰ -ača bayilγaγsan ” ,  

   нэрийнх нь ард “ Үүнийг тайжаас байлгаж(ээ)  egü   tay ǰ -ača bayilγaǰ  “ гэж  

   тэмдэглэсэн байдаг ба нэг гэрийн гурвын гурван хүнийг цөлж, дөрвийн дөрвөн хүний тайж  

   зэргийг хурааж байсан байх юм ⇓ 

Usunbiling(79346-49-5712)... ∘ ∘ Jambala 

                                               :                                        (79346-50-8289)      27-р үеийн тайж 

… ∘ ∘ Gombu(79346-50-8291) 



                                                           :                                                                                 27-р үеийн тайж 

                                                           :.. ∘ ∘ Dasidengdeb 

                                                                                        (79346-50-8292)    27-р үеийн тайж 

Sarab(79346-48-4603)...  ∘  Yüngdündorǰi(79346-49-7027)   26-р үеийн тайж 

                                             :.. ∘  ∘ Jambalǰab(79346-49-7028)           26-р үеийн тайж 

                                            :.. ∘  ∘ Jamsarinǰab(79346-49-7029)      26-р үеийн тайж 

                                  :.. ∘  ∘ Dasiǰab(79346-49-7030)                     26-р үеийн тайж  

   Энэ нь, гэрбүлээрээ,  ахан дүүсээрээ манжийн эсрэг байсныг харуулсан түүхэн баримт гэлтэй. 

   Давхар шийтгэл оноосон ч үзэгдэнэ: 

Galsangǰigmid(ǰas3-47-27)... qoyaduγar köbegün  ded ǰerge tayiǰi-ača         

                                       bayilγaγsan, ayil čiqulqan-tu saqulqaqsan Pangdab 

                                                                                               (ǰas3-48-42)      25-р үеийн тайж  

   2. хүний нэрийнх нь өмнө ” Засагаас байлгасан  ǰasaγ-ača bayilγaγsan ”, 

” Засагаас огцруулсан  ǰasaγ-ača oγčaraγuluγsan”,    

                                             “ Засагийн орныг огцруулсан “  ǰasaγ-un orun-i  

                                                                     oγčaraγuluγsan “ гэж тэмдэглэсэн байдаг ба; 

  3. хүний нэрийнх нь өмнө “Сэцэн Ханаас байлгасан  sečen qan-ača bayilγaγsan”   

                                                                                                                  гэж тэмдэглэсэн байдаг ба; 

  4. цөлөх хэдэн янз байв: - хаана цөлснийг заалгүй “цөлсөн  čőlügse ”  ”цөлөгдсөн                                  

                                                                                                  čőlügdegse ” гэж тэмдэглэсэн байдаг ба; 

                             - “ Айл чуулганд цөлсөн  ayil čiγulγand čőlügsen”, 

                             - “ Айл чуулганд суулгасан ayil čiqulqan-tu saqulqaqsan, 

                         - ” Айл чуулганаа цөлөгдөн ирсэн ayil čiγulγan-a   

                                                             čölügden iregsen” гэсэн хэллэг бүхүй нэг хэсэг зүйл; 

                         - Өөр хошуунд захируулж цөлсөн “…  ... qosiγund ǰaqirγaǰuqu ”

                         - Газрын нэрийг дурдаж тэмдэглэсэн: ж.: ” Үрэмчид цөлөгдсөн Нямсана           

                                                 Nimsana(79346-48-3816) гэх мэт болно. 

Одоо, манжийг сөрж, манжид үл таашаагдан хэлмэгдэн хохирсон Чингисийн удмынхныг цөөн тооны 

Угийн бичигт дулдуйдан жагсаан толилуулая (Монгол Улсын Үндэсний Номын санд гэхэд л, миний үзэж 

бүртгэн цэгцэлж дугтуйлж хаяглаж хямгадсанаар 340-өөд Угийн бичиг, Гэрийн үеийн бичмэл бий. 

Улсын Төв Архивт бас олноороо хадгалагдаж байгаа. Хувь хүний цуглуулгад ч буй. Тэр бүгдээс шүүвэл 

доорхи тоо нэн нэмэгдэх болно ) ⇓  

①  Хэргэм зэргээ хураалгаж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан 
                                                                Хэний хэн 

                                                              (эх сурвалж) 

 Чингис Хаанаас    

      хэддүгээр   
     үеийн  хүн 

Сэцэн хан аймаг  

Lubsangčerin(5829-44-4)... nigedüger köbegün. ∘  güng-eče bayilγaγsan 

                                                                      ǰasaγ tayiǰi ∘ Šaγdurǰab(5829-45-5)  22-р үеийн тайж  

Perengleyiǰamču(79347-45-474)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan  

                                                                        ∘ Čenggünǰab(79347-46-1238)      23-р үеийн тайж 



Sangduγ(79347-46-804)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Gombu 

                                                                                   (79347-47-1749)       24-р үеийн тайж 

Čebaldar(79347-46-806…∘ tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Čewengdasi 

                                                                                        (79347-47-1754)   24-р үеийн тайж 

Sündüb(79347-46-807)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Dasiǰab 

                                                                                       (79347-47-1757)    24-р үеийн тайж 

 Gombu(79347-46-828)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Idam 

                                                                               (79347-47-1795)                    24-р үеийн тайж 

Čenggün(79347-46-906)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Gongčuγ 

                                                                                         (79347-47-1915)   24-р үеийн тайж 

Čeden(79347-46-1113)... ∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Gongsürün 

                                                                                                                (79347-47-2236)  24-р үеийн тайж 

 Legden(79347-46-1148)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Möngke 

                                                                                       (79347-47-2312)       24-р үеийн тайж 

Rabǰai(79347-46-1357)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Lubsangdorǰi 

                                                                                            (79347-47-2599) 24-р үеийн тайж

Gongčuγǰab(79347-46-1450)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Nongγur 

                                                                                                                      (79347-47-2769) 24-р үеийн тайж 

Gongčuγǰab(79347-46-1454)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Namǰildorǰi 

                                                                                              (79347-47-2775) 24-р үеийн тайж 

Čedüb(79347-46-1489)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Darmasiri 

                                                                                              (79347-47-2829) 24-р үеийн тайж 

Jamiyandorǰi(79347-46-1598)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Bayangčoγtu 

               :                                                                              (79347-47-3004)  24-р үеийн тайж 

               :..∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Buyangtegüs(79347-47-3006) 24-р үеийн тайж 

Nawang(79347-47-2153)...∘ ∘ Genenǰamiyan(79346-48-3799)   25-р үеийн тайж 

Jimba(79347-47-2161)...∘ ∘ Buyandalai(79346-48-3815)                25-р үеийн тайж 

Wangǰil(79347-47-2262)...∘ ∘ Dasi(79346-48-3951)                                  25-р үеийн тайж 

Buyangdasi(79347-47-2327)...∘ ∘ Batučaγan(79346-48-4035)25-р үеийн тайж 

Tuni(79347-47-2380 / 79346 )...∘ ∘ Timǰab(79346-48-4113)   25-р үеийн тайж 

Lasürün(79347-47-2392)...∘ ∘ Namnangǰab(79346-48-4124)  25-р үеийн тайж 

                                                  :..∘ ∘ Dingdubǰab(79346-48-4126) 25-р үеийн тайж 

Dongdub(79347-47-2394...∘ ∘ Damdanbǰab(79346-48-4131) 25-р үеийн тайж 

Čimeddorǰi(79347-47-2396 …∘ ∘ Qaltar(79346-48-4135)       25-р үеийн тайж 

Miǰiddorǰi(79347-47-2625 / 79346…∘ ∘ Gengdüngpungčuγ 

                                                                                       (79346-48-4451)        25-р үеийн тайж 

Gongčuγ(79347-47-2673)... ∘  ∘ Čedengdaursaqu 

                                                                                      (79346-48-4524)        25-р үеийн тайж 



Lamaǰab(79347-47-2713)... ∘ ∘  Gombu(79346-48-4597)          25-р үеийн тайж 

Lamaǰab(79347-47-2715)... ∘ ∘  Sangǰiǰab(79346-48-4599)   25-р үеийн тайж 

Gongčuγ(79347-47-2724)... ∘ ∘ Jamsaran(79346-48-4625)  25-р үеийн тайж 

Čisürünǰab(79347-47-2780)... ∘ ∘ Sangdubdorǰi 

                                                                                     (79346-48-4711)        25-р үеийн тайж 

Wačir(79347-47-2872)...  :..∘ ∘ Šaγdurǰab(79346-48-4854)   25-р үеийн тайж 

Namǰilčeden(79347-47-2936 / 79346 )... ∘ ∘

Ad[t]arbodi(79346-48-4959)               25-р үеийн тайж 

Joriγtu(79347-47-1705)...∘  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Jamsarin 

                                                                                          (79347-48-3173)    25-р үеийн тайж 

Mangǰilǰab(79347-47-1736)...  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Pungčuγdorǰi 

                                                                                           (79347-48-3217)    25-р үеийн тайж 

Baltub(79347-47-1772)...  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Čerin 

                                                                                  (79347-48-3271)    25-р үеийн тайж 

Wačir(79347-47-2021)...  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Marbayangčuγ 

                                                                                          (79347-48-3607)    25-р үеийн тайж 

Čeden(79347-47-2047)...  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Čemčegdorǰi 

                                                                                                                 (79347-48-3649)   25-р үеийн тайж 

Čedendorǰi(79347-47-2057)...  tayiǰi-ača bayilγaγsan ∘ Jigmeddorǰi 

                                                                                          (79347-48-3662)   25-р үеийн тайж 

Gongčuγ(79347-47-3066)... ∘  ∘ Čerimbel(79346-48-5128) 25-р үеийн тайж 

Nima(79347-48-3084/79346 Nim)... ∘ ∘ Čerindasi(79346-49-5148) 26-р үеийн тайж

Šarabdorǰi(79347-48-3101/79346 )... ∘ ∘ Wampildorǰi

(79346-49-5162)     26-р үеийн тайж 

Gongčuγdasi(79347-48-3109)... ∘ ∘ Wangdui(79346-49-5187)  26-р үеийн тайж 

Čerindorǰi(79347-48-3115)...  ∘ Jangčan(79346-49-5200)     26-р үеийн тайж 

Jamsarin(79347-48-3124)... ∘ Batuwačir(79346-49-5212)      26-р үеийн тайж 

Sangǰai(79347-48-3174)... ∘ ∘ Daram(79346-49-5270)                26-р үеийн тайж 

Lubsang(79347-48-3178)... ∘ ∘ Daram(79346-49-5276)           26-р үеийн тайж 

Wangdui(79347-48-3197)...  ∘ Čewenǰab(79346-49-5294)    26-р үеийн тайж 

Dorǰiǰab(79347-48-3207)...  ∘ ∘ Čerindorǰi(79346-49-5307) 26-р үеийн тайж 

dasi(79347-48-3228)... ∘ Sonomčerin(79346-49-5322)            26-р үеийн тайж 

Čisürün(79347-48-3287)... ∘ Dasi(79346-49-5378  )               26-р үеийн тайж 

Daγulai( 79347-48-3310)... ∘ ∘ Gombučerin(79346-49-5395)  26-р үеийн тайж 

Angdau(79347-48-3321)... ∘ ∘ Sampil(79346-49-5420)              26-р үеийн тайж 

Čeweng(79347-48-3332)... ∘ ∘ Čedengǰab(79346-49-5431) 26-р үеийн тайж 



                                                  :.. ∘ ∘ Jambala(79346-49-5432)          26-р үеийн тайж 

Bangǰar(79347-48-3368)...  ∘ Amba(79346-49-5489)                 26-р үеийн тайж 

Balsang(79347-48-3462)... ∘ Čerindorǰi(79346-49-5596 ) 26-р үеийн тайж 

Gongčuγǰab(79347-48-3509)... ∘ Usungbaling(79346-49-5665) 26-р үеийн тайж 

Peringlei(79347-48-3573)... ∘ ∘ Idamǰab(79346-49-5740)         26-р үеийн тайж 

Marbayangčuγ(79347-48-3607)... ∘ ∘ Jüngnai(79346-49-5776)       26-р үеийн тайж 

Jigmeddorǰi(79347-48-3662)... ∘ ∘ Balčuγ(79346-49-5836)   26-р үеийн тайж 

Dorǰiǰab(79346-48-3769)... ∘ ∘ Urtunasun(79346-49-5952) 26-р үеийн тайж 

Nerčin(79346-48-3787)... ∘ ∘ Lhaǰab(79346-49-5983)                 26-р үеийн тайж 

Čoyiǰab(79346-48-3855)... ∘ ∘ Čoyiǰab(79346-49-6067)         26-р үеийн тайж 

Dangsürünǰab(79346-48-3857)...∘ ∘ Batuwačar(79346-49-6070) 26-р үеийн тайж 

Čebeg(79346-48-3873)...∘ ∘ Jirγal(79346-49-6090)                       26-р үеийн тайж 

Bayandeüren(79346-48-3879)...∘ Batuwačar(79346-49-6102)  26-р үеийн тайж 

Babaudorǰi(79346-48-4042)...∘ Jamsarin(79346-49-6320) 26-р үеийн тайж 

Dingdebdorǰi(79346-48-4257)..∘ ∘ Namsarayiǰab(79346-49-6592) 26-р үеийн тайж 

Gombuǰab(79346-48-4262)... ∘ Gongčuγčer   

                                                                                             (79346-49-6599)   26-р үеийн тайж 

Dasi(79346-48-4315)... ∘ Dolγarǰab(79346-49-6685)          26-р үеийн тайж

Miǰiddorǰi(79346-48-4358)... ∘ ∘ Dorǰi(79346-49-6741)            26-р үеийн тайж 

Gombu(79346-48-4441)... ∘ ∘ Gombu(79346-49-6835)                  26-р үеийн тайж 

Miǰiddorǰi(79346-48-4515)... ∘ Gungγadorǰi(79346-49-6920)   26-р үеийн тайж 

Batuwačar(79346-48-4582)...∘  ∘ Sonomdengdeb(79346-49-7002) 26-р үеийн тайж

Sarab(79346-48-4603)... ∘  ∘ Yüngdündorǰi(79346-49-7027) 26-р үеийн тайж 

                                             :.. ∘  ∘ Jambalǰab(79346-49-7028)          26-р үеийн тайж 

                                             :.. ∘  ∘ Jamsarinǰab(79346-49-7029)      26-р үеийн тайж 

                                             :.. ∘  ∘ Dasiǰab(79346-49-7030)                    26-р үеийн тайж 

 Gombuǰab(79346-48-4631)... ∘  ∘ Usunbaling(79346-49-7065)   26-р үеийн тайж 

Gombuǰab(79346-48-4699)...  ∘ Čerindorǰi(79346-49-7125) 26-р үеийн тайж 

Sangdubdorǰi(79346-48-4711)... ∘  ∘ Baǰar(79346-49-7132)   26-р үеийн тайж 

Gombuǰab(79346-48-4752)... ∘  ∘ Česünǰab(79346-49-7182) 26-р үеийн тайж 

 Wangbudorǰi(79346-48-4878)... ∘ ∘ Qasbuda(79346-49-7355) 26-р үеийн тайж 

                                       :.. ∘ ∘ Dangsürü dorǰ (79346-49-7356) 26-р үеийн тайж 

Nadmidčerin(79346-48-5028)...∘ ∘ Gürüγabiy-a(79346-49-7534) 26-р үеийн тайж 



Dongdubrabdan(79346-48-5031)... ∘ ∘ Adaγwangbuǰayaγač  

                                                                                                      (79346-49-7550)    26-р үеийн тайж 

Günibil(79346-48-5092)... ∘  ∘ Demčuγǰab(79346-49-7612)  26-р үеийн тайж 

Sonomǰab(79346-49-5171)... ∘ ∘ Jamsaran(79346-50-7697)  27-р үеийн тайж 

Čedenbaǰar(79346-49-5183)...∘ ∘ Dasidengdib(79346-50-7716) 27-р үеийн тайж 

Damdangǰab(79346-49-5222)...∘ ∘ Daγdangpungčuγ 

                                                     :                                                      (79346-50-7755)   27-р үеийн тайж 

                                                      :..∘ ∘  Lubsang(79346-50-7756)    27-р үеийн тайж 

Dangsürünǰab(79347/79346 -49-5249)... ∘ ∘  Rabdandorǰi

(79346-50-7774)    27-р үеийн тайж 

Čedengǰab(79346-49-5371)... ∘ ∘ Damdanǰab(79346-50-7902)  27-р үеийн тайж 

Gongčuγdasi(79346-49-5743)...∘ ∘ Misigdamba(79346-50-8324) 27-р үеийн тайж 

Čewengdorǰi(4676-7-48)...nigedüger. Sangǰayidorǰi [хул бэхээр] 

                                   (4676-8-115. 79347-48-3631. 79347-д гэсэн байх ба 

                                   эл Гэрийн үеийн бичмэлийн эзэн. “nigedüger”ийн ард улаан цаас наасан байна. 48-р үеийн тайж 

Miǰiddorǰi(79346-49-5746)... ∘ ∘ Sonomǰab(79346-50-8332) 27-р үеийн тайж 

                                        :.. ∘ ∘ Česüründamba(79346-50-8338)  27-р үеийн тайж 

Čerinküü(79346-49-5748)...∘ ∘ Gombuǰab(79346-50-8341)    27-р үеийн тайж 

Idamǰab(79346-49-5749)...∘ ∘ Gombučerin(79346-50-8343)27-р үеийн тайж 

Sangdubdasi(79346-49-5847)... ∘ ∘ Wangǰil(79346-50-8460)    27-р үеийн тайж 

Tuγuci(79346-49-5888)... ∘ ∘ Tulγatu(79346-50-8506)         27-р үеийн тайж 

Lubsangdondub(79346-49-5939)... ∘ ∘ Namǰildoγsun 

                                                                                                                (79346-50-8564)     27-р үеийн тайж

Jigmid(79346-49-6116)... ∘ ∘ Čeringpel(79346-50-8719)         27-р үеийн тайж 

Jigmid(79346-49-6144)... ∘ ∘ Wangdui(79346-50-8757)          27-р үеийн тайж 

Erdeni(79346-49-6222)... ∘ ∘ Nim(79346-50-8849)                     27-р үеийн тайж 

Lhamuǰab(79346-49-6272)... ∘ ∘ Erinčin(79346-50-8893)    27-р үеийн тайж 

Jila(79346-49-6320)... ∘ ∘ Ayuurbuni(79346-50-8936)           27-р үеийн тайж 

Batüsüke(79346-49-6343)... ∘ ∘ Čebegmid(79346-50-8960)   27-р үеийн тайж 

Dangsürüngǰab(79346-49-6372)...∘ ∘ Duγarǰab(79346-50-8994)  27-р үеийн тайж 

Demčuγǰab(79346-49-6380)... ∘ Jamsarin(79346-50-9004) 27-р үеийн тайж

Urtunasun(79346-49-6949)... ∘ Gombučerin(79346-50-9499)    27-р үеийн тайж 

Idamǰab(79346-49-7019)... ∘ Saγdurǰab(79346-50-9566) 27-р үеийн тайж

Mingǰuur(79346-49-7023)... ∘ ∘ Jamsarin(79346-50-9570)    27-р үеийн тайж 

Lhasürüngǰab(79346-49-7488)... ∘ ∘ Dalhaǰab(79346-50-9959) 27-р үеийн тайж 



Jamsaran(79346-50-7721)...  ∘ Gombuǰab(79346-51-10134)        28-р үеийн тайж 

Rabdandorǰi(79346-50-7785)... ∘ Čerindorǰi 

                                                                                         (79346-51-10187)    28-р үеийн тайж 

Jamsaran(79346-50-7800)... ∘ ∘ Regǰündorǰi(79346-51-10196)    28-р үеийн тайж 

Usunbaling(79346-50-7848)... ∘ ∘ Dingdeb(79346-51-10217)   28-р үеийн тайж 

Tegüsčoγtu(79346-50-8119)... ∘ Duγarǰab(79346-51-10440) 28-р үеийн тайж

Saγdurǰab(79346-50-8235)... ∘ ∘ Qasbaǰar(79346-51-10563)      28-р үеийн тайж 

Dampil(79346-50-8330)... ∘ ∘ Buyangbadarqu(79346-51-10666)  28-р үеийн тайж 

                                           :.. ∘ ∘ Buyangdelger(79346-51-10667)  28-р үеийн тайж 

Sonomǰab(79346-50-8343)... ∘ ∘ Čoγbadarqu(79346-51-10686) 28-р үеийн тайж 

Badarqu(79346-50-8408)... ∘ ∘ Šaγdur(79346-51-10757)         28-р үеийн тайж 

Čerindasi(79346-50-8486)... ∘ Suγar(79346-51-10820) 28-р үеийн тайж

Bayangbadarqu(79346-50-8535)... ∘ ∘ Dangǰan(79346-51-10877) 28-р үеийн тайж 

Balǰingnim(79346-50-8577)... ∘ ∘ Sereyiter(79346-51-10908) 28-р үеийн тайж 

 Čebeg(79346-50-8616)... ∘ ∘ Buyangtegüs(79346-51-10945) 28-р үеийн тайж 

Čedengdori(79346-50-8763)... ∘ ∘ Gombuǰab(79346-51-11029) 28-р үеийн тайж 

Čebegǰab(79346-50-8866)... ∘ ∘ Namǰilǰab(79346-51-11121) 28-р үеийн тайж 

Tümengtoγtaqu(79346-50-9261)... ∘ ∘ Tungγalaγ 

                                                                                           (79346-51-11342)     28-р үеийн тайж 

Samdangdorǰi(79346-50-9729)... ∘ ∘ Bira(79346-51-11595)    28-р үеийн тайж 

Dasidengdeb(79346-51-10646)..∘ ∘ Čedengdorǰi(79346-52-12018)29-р үеийн тайж 

Buyangbadarqu(79346-51-10680)... ∘ ∘ Tüddübdorǰi 

                                                                                                                (79346-52-12044)       29-р үеийн тайж

Gürüǰab(79346-51-10760)... ∘ ∘ Miγmar(79346-52-12102)          29-р үеийн тайж 

Gombuǰab(79346-51-10837)... ∘  ∘ Delgerikü(79346-52-12162)       29-р үеийн тайж 

Gombudorǰi(79346-52-11870)...∘ Namsarayiγarbu(79346-53-12472) 

                                                                                                               29-р үеийн тайж 

Čeden(4676-7-59)... nigedüger. tayiǰi Čembeldorǰi [хул бэхээр] (4676-8-132) /  

             79347-48-3650-д хоёрдугаар хөвүүн гэсэн байдаг. Нэгдүгээрийг Čemčegdorǰi  

           гэжээ. Энэ хөвүүний нэр 4676-д байхгүй. 48-р үеийн тайж. 

Čedendorǰi(4676-7-69)... qoyaduγar.  Tayiǰi ǰigmiddorǰi[хул бэхээр](4676-8-144) /  

                                                                                         (79347-48-3662). 48-р үеийн тайж. 

Šaγdurǰab(5829-45-5)güng-eče bayilγaγsan ǰasaγ tayiǰi -Lubsangčerin(5829-44-94)ü 1-r köbegün   

                                                                                                                                                45-р үеийн тайж. 

Засагт хан аймаг 



(ǰas1-46-45)... egün-ü dörbedüger köbegün  tayiǰi-ača bayilγaγsan Dasiǰegbe 

                           :                                                                                                            (ǰas1-47-99)    24-р үеийн тайж 

                           :.. ǰirγuduγar köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan Giwapel(ǰas1-47-101)    24-р үеийн тайж 

Wangbuudorǰi(ǰas3-46-12)...qoyaduγar köbegün  ded ǰerge tayiǰi-ača   

                                        bayilγaγsan dötüger ǰerge tayiǰi Tümengbayar(ǰas3-47-25)    24-р үеийн тайж 

(ǰas1-47-48)... egün-ü qoyaduγar köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan  Gewa(ǰas1-48-110)     25-р үеийн тайж 

(ǰas1-47-68)... egün-ü qurbaduqar köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan Gangdaγ 

                                                                                                                                                                    (ǰas1-48-152)        25-р үеийн тайж 

(ǰas1-47-97) ... egün-ü aqamad köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan Idam(ǰas1-48-206) 25-р үеийн тайж 

Galsangǰigmid(ǰas3-47-27)... qoyaduγar köbegün  ded ǰerge tayiǰi-ača         

                                     bayilγaγsan, ayil čiqulqan-tu saqulqaqsan Pangdab(ǰas3-48-42)  25-р үеийн тайж 

Jungnai(ǰas4-47-46)... γurbaduγar köbegün dötüger ǰerge  tayiǰi-ača bayilγaγsan  

                                                                               Sambuu(ǰas4-48-100)   25-р үеийн тайж 

(ǰas1-48-152)... egün-ü aqamad köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan Sambuu 

                                                                                                                           (ǰas1-49-300)                 26-р үеийн тайж 

(ǰas1-48-174)... egün-ü aqamad köbegün,  tayiǰi-ača bayilγaγsan Gonggar 

                                                                                                                               (ǰas1-49-323)            26-р үеийн тайж 

 

Түшээт хан аймаг 

dasi erke dayičing(5736j-43-7)...  egüni tabuduγar köbegün güng-ün ǰerge                                    

                                                               ǰasaγ-ača bayilγaγsan  Süngdüb(5736j-44-8)  21-р үеийн тайж 

Čerindorǰi(5706-47-472)... egünü dötüger köbegün tayiǰi-ača bayilγaγsan 

Baǰarǰab(5706-48-832)      25-р үеийн тайж 

 Damdin(5736a-51-74)...egünü qoyaduγar köbegün, tayiǰi-ača bayilγaγsan 

Čerindorǰi(5736a-52-82)    29-р үеийн тайж 

 

Сайн ноён хан аймаг 

Luta(5737-46-105)...egünü nigedüger köbegün, dötüger ǰerge  tayiǰi-ača bayilγaγsan  

Galsangdorǰi (5737-47-197)    24-р үеийн тайж 

Dorǰiǰab(5894-48-11)...dörbedüger köbegün, ǰasaγ terigün ǰerge tayiǰi Čerindorǰi 

                                              (5894-49-13)  ǰasaγ-ača bayilγaǰuqui      26-р үеийн тайж 

Lubsangdasi(5846-48-19)... Damirinǰab(5846-49-22)

 ǰasaγ dötüger ǰerge tayiǰi-ača bayilγaγsan aγsan    26-р үеийн тайж  

Damirinǰab(5846-49-22)...  Demčüg(5846-50-26)  tayiǰi-ača bayilγaγsan 

                                                                                                                                     aγsan    27-р үеийн тайж

Usunbaling(5894-50-15)...nigedüger.dötüger ǰerge tayiǰi   Dongdub(5894-51-18)  

 tayiǰi-ača bayilγaǰuqui      28-р үеийн тайж 



                          ② Цөлөгдөж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан: 

                                                                Хэний хэн 

                                                              (эх сурвалж) 

 Чингис Хаанаас    

      хэддүгээр   

     үеийн  хүн 

Čedendorǰi(5737-45-50)...egünü nigedüger köbegün ayil čiγulγan-du   

                                čölügdegsen tayiǰi lama ∘ Lubsangdongrub(5737-46-103) 23-р үеийн тайж

Luta(5706-46-350)...egünü qoyaduγar köbegün,  ayil čiγulγan-du čölügdegsen 

                                                                                tayiǰi lama Učaral(5706-47-628)   24-р үеийн тайж 

    [Luta(5737-46-105)...egünü qoyaduγar köbegün ayil čiγulγan-du čölügdegsen tayiǰi lama Učaral 

                                                                                       (5737-47-198)Sayin] 24-р үеийн тайж 

Garma(79347-46-1114)... ayil čiγulγan-du čölügdegsen ∘ Gongčuγ 

                                                                                                             (79347-47-2240)       24-р үеийн тайж 

Šaγdur(79347-46-1637)...∘  čölügdegsen ∘ Čedenǰab 

                                                                                       (79347-47-3063)         24-р үеийн тайж 

Čerindorǰi(5706-47-472)... egünü nigedüger köbegün,  ayil čiγulγan-du   

                                               :               čölügdegsen Darmaǰab(5706-48-829)           25-р үеийн тайж 

                                     :... egünü γutaγar köbegün  ayil čiγulγan-du čölügdegsen                      

                                                                                        Nasunsidi(5706-48-831)  25-р үеийн тайж 

Galsang(5706-47-641)... egünü köbegün  ayil čiγulγan-a čölügden iregsen  

                                                                                        Buyantu(5706-48-972)       25-р үеийн тайж 

    [Galsang(79347-47-1825)...  ayil čiγulγan-du čölügdegsen ∘ Buyangtu 

            (79347-48-3338) Ижил нэр хоѐр өөр Угийн бичигт гарав. 79347-д “цөлөгдсөн”, 5706-д  Цөлөгдөн “ирсэн” гэсэн  

                    үг байгаа тул 5706 нь  79347гоос сүүл үеийн бичмэл байна]                                                                 25-р үеийн тайж 

Čerinǰab(79347-47-1876)...  čölügdegsen ∘ Jebkün(79347-48-3402)   25-р үеийн тайж 

Qonggor(79347-47-2160 / 79346 ...∘ ∘ Erdenidegüs 

                                                                                         (79346-48-3814)    25-р үеийн тайж 

Jimba(79347-47-2161)...∘ ∘ Nimsana(79346-48-3816)           25-р үеийн тайж 

Orčin(79347-47-2231 / 79346 )...∘ ∘ Gengdün 

                                                                                  (79346-48-3911)                25-р үеийн тайж 

Manibaǰar(79347-47-2591)... :.. ∘ ∘ Dasi(79346-48-4386) 25-р үеийн тайж 

Čer  sÜ düb(79347-47-2710)... ∘ ∘ Sonomǰab 

                                                                                          (79346-48-4591)   25-р үеийн тайж 

Idamǰab(79347-47-2748)... ∘ ∘ Wangdan(79346-48-4666)  25-р үеийн тайж 

Dangsürün(79347-47-3047)...  :.. ∘ Baldangyü gdün(79346-48-5100)

 25-р үеийн тайж 

Čeringsangdub(79347-47-3051)...  ∘ ∘ Lombuǰab 

                                                                                         (79346-48-5106)    25-р үеийн тайж 

Čeden(79347-47-1647)... ayil čiγulγan-du čölügdegsen ∘ Čoyimbal 

                                                                                         (79347-48-3087)   25-р үеийн тайж 

Galsangǰigmid(ǰas3-47-27)... qoyaduγar köbegün, ded ǰerge tayiǰi-ača bayilγaγsan  



ayil čiqulqan-tu saqulqaqsan  Pangdab(ǰas3-48-42) 25-р үеийн тайж 

Jirγal(5706-48-971)...egünü qoyaduγar köbegün  ayil čiγulγan-a čölügden 

                                                                         iregsen Besütü(5706-49-1189)      26-р үеийн тайж 

Nima(79347-48-3084 / 79346 Nim)... ∘ ∘ Tüdüb 

                                                                                        (79346-49-5149)    26-р үеийн тайж 

Jamsarin(79347-48-3124)... ∘ Dawadorǰi(79346-49-5210)

        26-р үеийн тайж 

Čeden(79347-48-3142)...  ∘ ∘ Batunasun(79346-49-5227)   26-р үеийн тайж 

Daγdanǰab(79347-48-3156/79346 )...∘ ∘ Gawa 

                                                                                        (79346-49-5237)   26-р үеийн тайж 

Dariǰab(79347-48-3237)... ∘ ∘ Erdeni(79346-49-5340)  26-р үеийн тайж 

Gongčuγ(79347-48-3461)... ∘ ∘ Čedengdorǰi 

                                                                                   (79346-49-5593)          26-р үеийн тайж 

Tegüsčoγtu(79346-48-3801)... ∘ ∘ Bingderiy-a 

                                                                                         (79346-49-5993)   26-р үеийн тайж 

Batu(79346-48-3891)... ∘ ∘ Gengden(79346-49-6131)         26-р үеийн тайж 

Galsangnorbu(79346-48-3944)... ∘ ∘ Damrangǰab 

                                                                                          (79346-49-6203) 26-р үеийн тайж 

Demčügdorǰi(79346-48-4085)... ∘ ∘ Dangsürüngǰab 

                                                                                           (79346-49-6382) 26-р үеийн тайж 

Lodoi(79346-48-4296)... ∘ ∘ Neringgüngγa 

                                                                                          (79346-49-6645)  26-р үеийн тайж 

Dasičerin(79346-48-4472)... ∘ Tümengbuyan(79346-49-6879)

26-р үеийн тайж 

Sonomdorǰi(79346-48-4534)... ∘ ∘ Jürmiddorǰi 

                                                                                        (79346-49-6940)     26-р үеийн тайж 

Jamsaran(79346-48-4625)... ∘  ∘ Dari(79346-49-7059)          26-р үеийн тайж 

                                                  :.. ∘  ∘ Saγdur(79346-49-7061)   26-р үеийн тайж 

Sangdubdorǰi(79346-48-4692)... ∘ Gongčuγdorǰi(79346-49-7117)

26-р үеийн тайж 

Batuwačar(79346-48-4727)... ∘  ∘ Čede gǰab(79346-49-7143)      26-р үеийн тайж 

Go gčuγǰab(79346-48-4778)... ∘ Duγarǰab(79346-49-7231) 26-р үеийн тайж 

Oqin(79346-48-5015)... ∘ ∘ Sangduyiǰab(79346-49-7511)   26-р үеийн тайж 

Demberel(79346-48-5136)... ∘ ∘ Rabdandorǰi 

                                                                                  (79346-49-7647)                26-р үеийн тайж 

Sangdub(5736d-48-22)...egünü γutaγar köbegün, ayil čiγulγan-du čölügdegsen 

                                                                               ∘ Gongčuγǰab(5736d-49-26) 26-р үеийн тайж 



Nibegüngsel(79346 -49-5184)... ∘ ∘ Gümpildorǰi

(79346-50-7718)    27-р үеийн тайж 

Dongdub(79346-49-5185)... ∘  ∘ Mangdal(79346-50-7725) 27-р үеийн тайж 

Dongdub(79346-49-5419)... ∘ ∘ MÖngkebolod 

                                                                                        (79346-50-7969)        27-р үеийн тайж 

Usunbiling(79346-49-5712)...∘ ∘ Jambala(79346-50-8289) 27-р үеийн тайж 

:...∘ ∘ Gombu(79346-50-8291)                           27-р үеийн тайж 

                                      :... ∘ ∘ Dasidengdeb(79346-50-8292) 27-р үеийн тайж 

BatumÖngke(79346-49-5739)... ∘ ∘ Sonomdasi 

                                                                                      (79346-50-8321)          27-р үеийн тайж 

Jamsarin(79346-49-5995)... ∘ ∘ Čoγbadarqu 

                                                                                 (79346-50-8614)                  27-р үеийн тайж

Jigmid(79346-49-6116)... ∘ ∘ Gombusereyiter 

                                                                                    (79346-50-8718)       27-р үеийн тайж 

Namǰilwangdan(79346-49-6441)... ∘ Ulambayar(79346-50-9083) 

27-р үеийн тайж

Mingǰuur(79346-49-7023)... ∘ ∘ Dasidorǰi 

                                                                              (79346-50-9571)                 27-р үеийн тайж 

Čebegdorǰi(79346-50-7732)... ∘ ∘ Sangdelger 

                                                                                 (79346-51-10147)         28-р үеийн тайж 

Badm-a(79346-50-7781)... ∘ ∘ Čoyiǰundorǰi 

                                                                                (79346-51-10178)          28-р үеийн тайж 

Badmadorǰi(79346-50-8276)... ∘ ∘ Čerindorǰi 

                                                                                   (79346-51-10591)    28-р үеийн тайж 

Sonomǰab(79346-50-8343)... ∘ ∘ Demčuγrabǰi 

                                                                                    (79346-51-10683)  28-р үеийн тайж 

Sürüngwa(79346-50-8458)... :.. ∘ ∘ Čerindorǰi 

                                                                                 (79346-51-10813)      28-р үеийн тайж 

Günggelombu(79346-50-8626)... ∘ ∘ Rengčin 

                                                                             (79346-51-10956)              28-р үеийн тайж 

Pungčuγdorǰi(79346-50-9626)... ∘ ∘ Dingdeb 

                                                                                  (79346-51-11533)    28-р үеийн тайж 

Šaγdurǰab(79346-50-9747)... ∘ Damdansürü (79346-51-11612)

28-р үеийн тайж 

Čerindorǰi(79346-49-6927)... ∘ Batuǰirγal(79346-50-9470) 27-р үеийн тайж

Legden(79347-46-1148)...∘ Tangγud(79347-47-2313)[orγuǰuqui] 24-р үеийн тайж  гэх мэтээр товчлоѐ. 

           

 

 

 



           Засаг, хошой чин ван  Ханддорж(1869-1915 он) нь, манжийн эсрэг үзлийг оюун санаа, яс 

махандаа шингээсэн, удам дамжсан цогтой эх оронч байжээ. Түүний өвөө Цэрэндорж нь ч манжийн 

эсрэг үзэлтэн байв. “манжийн дэглэм, ялангуяа шинэ засгийн бодлогын далд санааг ухварлан ойлгож, 

элдэв аргаар тэмцэж байжээ. Тэрбээр хошууны нутагтаа хятад худалдаачдыг байлгахгүй хэмээж 

эсэргүүцэж, нүүхийг шаардаж байв. Манжийн эрх баригчид түүнийг “батгүй этгээд”ийн тоонд 

оруулан, аймгийн чуулган даргаас огцруулж, цалин пүнлүүг нь хасч байсан” (С.Чулуун. « Шинээр олдсон 

Халхын дөрвөн аймгийн ноёдын хүрдэн зураг». 2011.104-р тал) байна.   

       Одоо, засаг, хошой чин ван  Ханддорж(1869-1915 он)ийн уг эхийг Бөрт Чонын түшлэг 

       ( tűsilge) хүртэл дээш залгаж толилуулая ⇓ 

↢ (1-1-1) ↢ (1-2-3) ↢ (1-3-4) ↢ (1-4-5) ↢ 

(1-5-6) ↢ (1-6-7) ↢ (1-7-8) ↢ (1-8-9) ↢ (1-9-10)

↢ (1-10-11) ↢ (1-11-14) ↢ [ ] (1-12-20)

↢ (1-13-29) ↢  (1-14-33) ↢  (1-15-37) ↢  

(1-16-40) ↢  (1-17-49) ↢  (1-18-60) ↢  (1-19-64) ↢ 

 (1-20-75) ↢  (1-21-80) ↢  (1-22-91...1170 on) ↢ 

(1-23-108. 1162-1227 on) ↢ (1-24-123.~ 1190-1232 on) ↢ (1-25-176. 1215-1294 on) ↢ 

(1-26-252) ↢ (1-27-375) ↢ (1-28-483) ↢ [Küs e  (1-29-573) ] ↢ 

(1-30-618) ↢ (1-31-654. 1342-1388 on) ↢ (1-32-668)  ↢ (1-33-685) 

↢ (1-34-695) ↢ (1-35-706) ↢ (1-36-712)  ↢ 

(1-37-719.1464-1517 on) ↢ [Gersengǰe/Geresenǰe/Gerisengǰin/Gerisengze(1-38-749).1513-1549 on.]

↢ [Onuqu/Onuqui/Oonuqu/Nonuqu/Noγunoqu/ (1-39-784)] ↢ (1554-

1558 on ) ↢ ↢ ↢ [ ] ↢ 

(1691-1733 on. засаг ) ↢ (1733-1746 on. засаг )↢ 

(1747-1777 on. засаг )↢ (1896 on. засаг ) ↢ (1797 on. 

засаг ) ↢ (1801 on. засаг ) ↢ (1838 on. засаг ) ↢ 

(1853 on. засаг ) ↢ ↢ 

(Цэрэндоржийн хүү Минжиддоржийн хөвүүн  . 1892 онд 

засаг )  байна.                                                         


