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ТАЛАРХАЛ
Дэлхий дахинаа хэдхэн жилийн дотор байгаль, соёлын өв эргэн
нөхөгдөшгүйгээр устаж үгүй болсоор байна. Ялангуяа хүрээлэн буй орчны
бохирдолт, байгалийн гамшиг, дайн, ядуурал, үйлдвэржилтийн хэт өсөлтийн
уршгаар та бидний эрдэнэт өв доройтон муудсаар байна. Иймд олон улсын
хамтын нийгэмлэг ЮНЕСКО нь Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг
хамгаалах тухай конвенцыг 1972 онд баталж ховор нандин үнэт өвийг устаж
үгүй болохоос урьдчилан хамгаалахад хүчин чармайлт гаргаж эхэлсэн юм.
Нэг улс орны бүтээн бий болгосон буюу эзэмшиж байгаа байгаль, соёлын өв
нь дэлхий нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнтэй байдаг учраас түүнийг хадгалан
хамгаалах нь зөвхөн тухайн улсын үүрэг бус дэлхий дахинд хамааралтай байдаг.
Тухайн өвийг хадгалан хамгаалах нэгэн чухал арга зам бол өвийн талаар
олон нийтэд сурталчлан таниулах, мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, судалгаа
шинжилгээний олон ажпуудыг хийх, төр, төрийн бус байгууллага, хувийн
хэвшил, хувь хүмүүсийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх юм.
Иймд ЮНЕСКО-ийн дэмжпэгтэйгээр ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний
комисс нь Дэлхийн өвийн хөдөлгөөнт сургалт төслийг санаачилж, уг төслийн
хүрээнд Дэлхийн өв - Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар
нутаг номыг бэлтгэн та бүхэнд толилуулж байна. Энэхүү номыг боловсруулах
ажилд бүхий л талаар туслалцаа үзүүлж хамтран ажилласан Соёлын өвийн
үндэсний төв, Байгаль, орчин аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай
нутгийн удирдлагын газар, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын
хамгаалалтын захиргаа, номыг бэлтгэхэд үнэт зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Соёл, урлагийн бодлогын
газар, Байгаль болон соёлын өвийг хамгаалах сан төрийн бус байгууллагын
удирдлага, хамт олонд ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссын зүгээс гүн
талархал илэрхийлье.
Энэхүү ном нь дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийн талаарх таны мэдлэг
оюунд туе нэмэр болохоос гадна өөрийн нутаг дэвегэрт буй дэлхийн овийг
хайрлан хамгаалж хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах их үйлсэд одооноос эхлэн
гар бие оролцоно гэдэгт бид итгэлтэй байна.
Таны байгаль, соёлын өвийг хамгаалах үйлсэд оруулж буй хувь нэмэр
бидний ирээдүй хойч үеийг тэтгэн дэмжиж цогцлоон бадраах болтугай!
ЮНЕСКО-ийн Монголын ундэений комиссын
Еренхий нарийн бичгийн дарга
С.Уянга
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ЮНЕСКО БА
ДЭЛХИЙН ӨВ

1.1 ӨВ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Өнгөрсөн үеэс бидэнд өвлөгдөн үлдсэн, одоо бидэнд байгаа, ирээдүй хойч
үе маань түүнээс суралцаж, түүнийг гайхан биширч, сэтгэлийн таашаал авч байх
үүднээс ирээдүйд уламжлан үлдээж байгаа аливаа зүйлийг өв гэнэ.
"Соёлын өв" гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг
төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, түүх, соёл, урлаг, шинжлэх ухааны үнэ цэн,
ач холбогдол бүхий өвийг хэлэх бөгөөд соёлын өвийг биет ба биет бус хэмээн
хоёр ангилна.
Соёлын биет өвийг дотор нь "түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал" болон "түүх,
соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл" хэмээн хуваадаг.
"Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал" гэдэг нь гадна орчинд, байгаль дээр
тухайн унаган газартаа хүрээлэн байгаа орчны хамт үнэ цэн ач холбогдол нь
илэрхийлэгдцэг, авран хамгаалах аюул эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор зөөж
хөдөлгөхөөс бусад тохиолдолд хөдөлгөхийг хориглох дурсгалыг хэлдэг бол
"түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйл" гэж тодорхой орон зайд шилжүүлэн
байршуулах боломжтой, музейн сан хөмрөг, хувь хүн, сүм хийдэд уламжлагдан,
тахигдаж ирсэн, биедээ болон зөөж тээвэрлэн авч явах боломжтой эд өлгийн
зүйлсийг хамаатуулж болно.
"Соёлын биет бус ев" гэж хувь хүн, бүлэг, хамт олон, угсаатан, үндэстний
олон зуун жилийн түүхийн туршид бутээн бий болгосон хэл яриа, ёс, зан
заншил, уламжлалт мэдлэг, амьдрах арга ухаан, дуу хуур, хөгжим бүжиг,
тоглоом наадам, гар урлалын дэг, хийц маяг зэрэг хүний оюун ухаанаар бий
болсон зүйл хэмээн ойлгож болно.
Таны амьдарч буй газар нутагт байгаа эртний булш, хиргисүүр, хадны зураг
бичээс, эртний хотын туурь, сүм хийдийн үлдэгдэл, аймаг, сумын музейд
хадгалагдаж буй үзмэр, таны аав, ээж, эмээ өвөөгөөсөө уламжлан авч үлдсэн
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дэлхийн өв
эд өлгийн зүйлс болон ардын дуу, хөгжим, сүү цагаан идээгээ боловсруулах
арга ухаан, таван хошуу малаа нүүдэллэн маллаж амьдрах арга ухаан энэ бүгд
соёлын өв юм.
Харин та үзэсгэлэнт сайхан гол мөрөн, ой мод, ховор амьтадтай газар
амьдардаг бол эдгээр нь байгалийн өв юм.
Байгаль, соёлын өв нь бидэнд өвлөгдөн үлдсэн хосгүй нандин зүйл, түүх,
шинжпэх ухааны чухал ач холбогдол бүхий юугаар ч орлуулшгүй, гайхамшигт
жишээ төдийгүй бидний хэн болохыгтодорхойлж байдаг нэг ёсны үндсэн таних
тэмдэг юм. Өвөг дээдсийн маань амьдрал, үйл хэргийг тусган харуулдаг тул
тэдгээрийг хадгалж хамгаалах гэж онцгой хүчин чармайлт тавьж прений үр
дүнд өнөөдрийг хүртэл хадгалагдсаар байдаг билээ.
Өөрийн амьдарч буй нутаг орноо та ямар нэгэн өвгүйгээр төсөөлж чадах уу?
Та өөрийн амьдарч буй газар нутгийг аваад үз. Өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг юу
төлөөлж байна вэ? Юуг нь бид хадгалж хамгаалах ёстой, юуг нь нөхөн сэргээж
болох вэ?
Бидний соёлын болон байгалийн өв нь маш эмзэг бөгөөд ялангуяа сүүлийн
100 гаруй жилд сөнөж мөхөхийн аюултай байнга тулгарч байна. Жишээ нь:
Дэлхийн I, II дайны жилүүдэд эртний том, жижиг олон хот суурин устаж, чухал
соёлын хөшөө дурсгалууд сүйрч үгүй болсон. Түүнчлэн бидний өв хотжилт,
ядуурал, байгалийн гамшиг болон хүрээлэн буй орчны бохирдолт зэргээс
шалтгаалан мөн л мөхлийн аюулд тулгараад байна. Өвийг хадгалж үлдээхэд
учирч байгаа нэг томоохон аюул бол хүмүүсийн байгаль дэлхийтэйгээ зүй
бусаар, хайхрамжгүй харьцаж буй явдал юм.

1.2 ЮНЕСКО БА ДЭЛХИЙН ӨВИЙН КОНВЕНЦ
Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага буюу
ЮНЕСКО нь дайнаас урьдчилан сэргийлэх, түүнээс үүдэх хохирлыг багасгахад
хүчин чармайлтаа чиглүүлдэг ба боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, үндэстэн
угсаатны хамтын ажиллагаанд тулгуурлан энх тайван, аюулгүй байдлыг
тогтооход хувь нэмрээ оруулахыг эрхэмлэдэг байгууллага юм.
Энэхүү байгууллага нь "хүн төрөлхтний оюун санаа, ёс суртахууны эв
нэгдэл"-ийг хангаж, дэлхийд дайн өдөөхгүй байх, боловсрол, шинжлэх ухаан,
соёл, байгаль орчин, хэвлэл мэдээллийн олон улсын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлж, ирээдүйд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааны стратеги дэвшүүлэн
хүн төрөлхтний дэвшил хөгжлийг урагшлуулах зорилготой. ЮНЕСКО нь олон
улсын эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр
ажилладаг ба конвенц, мэдэгдэл, тунхаглал, зөвлөмж батлан хэрэгжүүлдэг.
Тухайлбал: ЮНЕСКО нь 1972 оны 10-р сарын 17-ны өдрөөс 11-р сарын 21-ний
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БУРХАН ХАЛДУН УУЛ, ТҮҮНИЙГ ХҮРЭЭЛСЭН ТАХИЛГАТ ГАЗАР НУТАГ

өдрүүдэд Парис хотноо хуралдсан Ерөнхий бага хурлын 17 дугаар чуулганаараа
Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенцыг (Дэлхийн
өвийн конвенц) баталжээ.
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1-р зураг.
ЮНЕСКО-ийн
Дэлхийн өвийн
конвенцын лого

Дэлхийн өвийн конвенцод нэгдэн орсноор тухайн улс конвенцын Оролцогч
улс болж, өөрийн орны нутаг дэвсгэрт байгаа соёлын болон байгалийн өвийг
хадгалж хамгаалах, одоо болон ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үүрэг
хариуцлагыг хүлээдэг. Өнөөгийн байдлаар (2019 он) Дэлхийн өвийн конвенцод
193 улс орон нэгдэн ороод байна.
Дэлхийн өвийг хамгаалах замаар дэлхий дахинд экосистемийг тогтвортой
байлгах, биологийн болоод соёлын олон төрлийг хадгалж хамгаалах, хүн,
байгаль, хөгжпийн тэнцвэрийг хангах явдал нь энэхүү конвенцын гол зорилго
юм.
Уг конвенц нь өөрийн гэсэн жагсаалттай бөгөөд Оролцогч улс нь өөрийн
орны төдийгүй дэлхий дахины гайхамшигт үнэт зүйл хэмээн тодорхойлж
болох соёлын болон байгалийн дурсгалт газруудаа тус жагсаалтад бүртгүүлэх
боломжтой юм. Дэлхийн өвийн жагсаалтад өвийг бүртгүүлэх нь юуны түрүүнд
тухайн дурсгалт газруудыг алдаршуулах зорилготой бөгөөд бүртгүүлсэн цагаасаа
тэрхүү өв нь олон улсын хамгаалалтад орж дэлхий даяараа хадгалж хамгаалах
хамтын хариуцлагыг хүлээдэг.
Зүүн Африкийн Сэрэнгэти, Египетийн Пирамид, Австралийн Их шүрэн далан,
Латин Америкийн Барок сүм зэрэг өөр өөр төрлийн өвөрмөц газрууд нь бидний
дэлхийн өвийг бүрдүүлж байдаг. Дэлхийн өвийн ойлголтыг онцгой болгож буй
зүйл нь бүх нийтийн хэрэглээ юм. Иймээс дэлхий өвийн газар нутгууд нь газар
зүйн байршлаас үл хамааран дэлхийн бүх ард түмэнд хамаарна.
"Өв" хэмээх үг нь олон янз ойлголт, санааг агуулдаг бөгөөд өвийн тухай
олон төрлийн тодорхойлолт дэлхий дахинд байдаг. Үүнээс Дэлхийн өвийн
конвенцын өвийн тухай тодорхойлолт нь түгээмэл шинж чанарыг өөртөө агуулсан
байдгаараа онцлог юм. Уг тодорхойлолтод өвийг "соёлын", "байгалийн" болон
"холимог" гэсэн үндсэн 3 төрөлд хуваадаг.
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1.2.1 Дэлхийн соёлын өв
"Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай конвенц"-ын
соёлын болон байгалийн өвийн тодорхойлолт дахь "соёлын өв" гэдэг ойлголтод:
- Хөшөө дурсгалууд: түүх, урлаг, шинжлэх ухааны хувьд дэлхий нийтийн
хосгүй гайхамшигт үнэ цэн бүхий уран барилга, сүрлэг чимэглэлийн уран
баримал, уран зургийн бүтээл, археологийн олдворууд, бичээс, агуй болон
цогцолбор дурсгалууд;
- Уран барилгын цогцолбор: түүх, урлаг, шинжлэх ухааны хувьд дэлхий
нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэн бүхий салангид буюу нэгдмэл барилга
байгууламж, уран барилгуудын цогцолбор;
- Түүхийн дурсгалт газрууд: хүний болон хүн байгалийн хамтарсан бүтээлүүд
мөн түүх, гоо зүй, угсаатны судлалын хувьд дэлхий нийтийн хосгүй
гайхамшигт үнэ цэн бүхий археологи, түүхийн дурсгалт газрыг багтаасан бүс
нутгийг оруулна..."1 гэжээ.
в

ы к /Н

*

п I м7

2-р зураг
Кажурахогийн хөшөө дурсгалууд, Энэтхэг улс (Дэлхийн соёлын өв, 1986 он)

1 1972 оны Дэлхийн өвийн конвенции ундсэн баримт бичгууд, ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн ев.7, р1асе ёе Еоп1епоу. Парис
хот 07 5Р, Франц Улс (Албан хэрэгцээнд зориулав, 2016 оны 10 дугаар сарын хэвлэл). ЮНЕСКО-ийн хэвлэлийн газарт
хэвлэв. - Х.З.
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1.2.2 Дэлхийн байгалийн өв
Байгалийн өвийг Дэлхийн өвийн конвенцод дараах байдлаар хувааж байна.
Үүнд:
1. Физик ба биологийн тогтоцууд: ой, мөнх цас мөс, арал, нуур агуй уул гэх
мэт;
2. Ховор, ховордсон ургамал, амьтны төрөл зүйлийн амьдрах орчин: шүрэн
арал, ширэнгэн ой, ус намгархаг газар гэх мэт;
3. Хуульчлан хамгаалсан байгалийн үзэсгэлэнт газар: тухайлбал, байгалийн
цогцолборт газар, дархан цаазат газар гэх мэт.

З-р зураг.
Гунунг Тулу Үндэсний цэцэрлэгг хүрээлэн, Малайз улс
(Дэлхийн байгалийн өв, 2000 он)

1.2.3 Холимог өв
Соёлын болон байгалийн өвийн хоёулангийн шинж чанарыг агуулж буй
газар нутгийг холимог өв хэмээн Дэлхийн өвийн конвенцод үздэг.
2019 оны байдлаар Дэлхийн өвийн жагсаалтад 167 орны 1121 өв бүртгэгдсэнээс
869 нь соёлын ангиллаар, 213 нь байгалийн ангиллаар, 39 нь байгалийн болон
соёлын холимог ангиллаар бүртгэгдсэн байна.
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1.3 ДЭЛХИЙН ӨВИЙН УРЬДЧИЛСАН ЖАГСААЛТ БА МОНГОЛ УЛСААС
ДЭЛХИЙН ӨВД БҮРТГЭГДСЭН ӨВИЙН ГАЗАР НУТГУУД
Монгол улс нь Дэлхийн байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай
ЮНЕСКО-ийн 1972 оны конвенцод 1990 онд нэгдэн орсон цагаас эхлэн
конвенцын гишүүн улсын хувьд хүлээсэн үүрэг амлалтынхаа дагуу өөрийн
улсын нутаг дэвсгэрт буй байгаль, соёлын өвүүдээ таних, олж илрүүлэх, судлах,
хадгалж хамгаалах, сурталчлан алдаршулах ажилд идэвхтэй оролцож байна.
Анх удаа 1996 онд Дэлхийн өвийн жагсаалтад оруулж болох байгаль, соёлын
өвийн Урьдчилсан жагсаалтыг боловсруулж Дэлхийн өвийн хороонд хүргүүлсэн
төдийгүй, хамгийн сүүлд гэхэд 2014 онд уг жагсаалтаа шинэчлэн хүргүүлсэн.
Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсаас Дэлхийн өвийн Урьдчилсан жагсаалтад
дараах 12 өвийн газар нутаг багтаж байна. Үүнд:
Нэг. Байгалийн өв:
1. Монголын Их Говийн цел нутаг (2014);
2. Монголын говь дахь Цэрдийн галавын үлэг гүрвэлийн өлгий нутаг (2014);
3. Дорнод Монголын тал нутаг (2014).
Хоёр. Соёлын өв:
1.
2.
3.
4.

Амарбаясгалант хийд, түүнийг хүрээлсэн соёлын дурсгалт газар (2014);
Балдан Бэрээвэн хийд, түүний тахилга шүтлэгт газар нутаг (2014);
Тахилгат Биндэр уул ба холбогдох соёлын өвийн газрууд (2014);
Хүннүгийн язгуурын оршуулгын цогцолбор дурсгалууд (2014);
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5. Хөдөө арал дахь Монголын Эзэнт гүрний үеийн археологийн дурсгал,
түүний орчмын соёлын дурсгалт газар (2014);
6. Буган хөшөө бүхий хүрлийн үеийн соёлын цогцолбор дурсгалууд (2014);
7. Монголын говь нутаг дахь хадны зургийн цогцолбор дурсгалууд (2014);
8. Монголын тахилгатай уулс (2015);
Гурав. Холимог өв:
1. Монгол Алтайн нурууны байгаль, соёлын дурсгалт газрууд зэрэг орно.
Конвенцын оролцогч тал нь ийнхүү өөрийн Урьдчилсан жагсаалтаас
Дэлхийн өвд бүртгүүлэх өвийг сонгож номинаци бэлтгэн Дэлхийн өвийн
хороонд нэр дэвшүүлдэг. Нэр дэвшүүлсэн өвийг Дэлхийн өвийн хорооны зөвлөх
байгууллагууд болох Хөшөө дурсгал, түүх соёлын дурсгалт газрын олон улсын
зөвлөл (1С0М 05), Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо ( 1 Ю ) , Соёлын
өвийн хадгалалт, сэргээн засварлалт судалгааны олон улсын төв (1ССКОМ) зэрэг
байгууллагууд дараах шалгуураар үнэлгээ хийж, Дэлхийн өвийн хороонд санал
хүргүүлэх ба Дэлхийн өвийн хороо нь уг газрыг Дэлхийн өвийн жагсаалтад
бүртгэх эцсийн шийдвэр гаргана.

ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХОСГҮЙ ГАЙХАМШИГТ ҮНЭ ЦЭНИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРУУД
Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэхийн тулд тухайн газар нутгийн дэлхий нийтийн хосгүй
гайхамшигт үнэ цэнийг нь илэрхийлэх дараах арван (10) шалгуурын аль нэг эсхүл түүнээс
дээшийгхангасан байна.
Дэлхийн соёлын өвийн хувьд
|)

Хүн төрөлхтний уран сэтгэмж, суу билгийн сор болсон гайхамшигт бүтээлийн илэрхийлэл
байх;
М) Дэлхийнсоёлыноронзайэсхүлцагхугацааныорчилдуранбарилгабайгууламждехнологийн
хөгжил дэвшил, хөшөө дурсгал бүхий урлагийн бүтээл, хот төлөвлөлт, ландшафтын хийц
бүхий хүн төрөлхтний үнэ цэнийг илэрхийлсэн онцгой солилцоог харуулсан байх;
Ш) Устажүгүй болсон эсхүл одообайгаауламжлалтсоёл буюусоёл иргэншлийнховор нандин
эсхүл дахин давтагдашгүй нотолгоо болох;
■V) Хүн төрөлхтний түүхэнд онцгой ач холбогдол бүхий үеийг илтгэн харуулсан уран барилгын,
технологийнхөгжил дэвшил бүхийцогц байгууламжэсхүлландшафтынхосгүй гайхамшигт
төрөл байх;
у) Хүнбайгальтайгаахарьцаххарилцаахолбоо.нэнялангуяанөхөнсэргээгдэхболомжгүйгээр
хувьсанөөрчлөгдөхүеийн соёлын илэрхийлэл бүхийуламжлалтсуурин газар, ашиглажбуй
газар нутаг эсхүл далай ашиглалт зэргийн хосгүй гайхамшигт жишээ байх;
VI) Дэлхийнийтийнхосгүйгайхамшигтүнэцэнбүхийурлаг,утгазохиол,сүсэгбишрэл,сэтгэхүйн
цар хүрээний бүтээл, шууд эсхүл биет байдлаар холбогдох үйл явдал эсхүл одоо байгаа
уламжлалтай холбоотой байх;
Дэлхийн байгалийн өвийн хувьд:
ун )

Байгалийн төгс үзэгдэл эсхүл байгалийн ер бусын гоо үзэсгэлэн, гоо зүйн ач холбогдол
бүхий хэсгийг агуулсан байх;
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ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХОСГҮЙ ГАЙХАМШИГТ ҮНЭ ЦЭНИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУРУУД
Амьд байгалийн он цагийн түүх, газар дэлхий хэлбэржин тогтох хөгжилд ихээхэн ач
холбогдол бүхий геологийн үйл явц, тэрчлэн ач холбогдол бүхий геоморфик буюу физиографикийн шинж чанарууд зэрэг газар дэлхийн түүхэн дэх гол гол үе шатуудыг төлөөлөн
харуулсан хосгүй гайхамшигт жишээ байх;
1х) Хуурай газар, цэвэрус,эрэгорчмынбадалайтэнгисийнэкосистемболон амьтан,ургамлын
аймгийн хөгжин хувьсах экологийн болон биологийн онцгой чухал үйл явцыг төлөөлөн
харуулсан хосгүй гайхамшигт жишээ байх;
х) Биологийн олон янз байдал, ялангуяа шинжлэх ухааны болон байгаль хамгаалах үүднээс
авч үзэхэд аюулд учраад байгаа дэлхий нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнтэй ховордсон
төрөлзүйлийгхадгалжхамгаалахадчухалбөгөөдачхолбогдолтойбайгалийноромжболсон
тийм газар нутгийг багтаасан байх.
у\\\)

2019 оны байдлаар Монгол улсаас Дэлхийн өвийн жагсаалтад дараах 5
өвийн газар нутгийг бүртгүүлээд байна. Үүнд:
Дэлхийн соёлын өв:
1. Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар (2004 он)
2. Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолбор (2011 он)
3. Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг (2015 он)
Дэлхийн байгалийн өв:
1. Увс нуурын ай сав газар (2003 он)
2. Дагуурын ландшафт (2017 он)

5-р зураг.
М о н г о л у л с а а с Д э л х и й ө в и й н ж агсаалт ад бүрт гэгдсэн ө в и й н га за р нут гууды н т архцын
байрш ил
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6-р зураг.
Дэлхийн соёлын өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар
(Монгол улс, 2004 он)

7-р зураг.
Дэлхийн соёлын өв-Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолбор
(Монгол улс, 2011 он)
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9-р зураг.
Дэлхийн байгалийн өв-Увс нуурын ай сав газар
(Монгол улс, ОХУ 2003 он)
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10-р зураг.
Дэлхийн байгалийн өв-Дагуурын ландшафт (Монгол улс, ОХУ, 2017 он)

1.4 ДЭЛХИЙН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ
Тухайн өвийн газар нутгийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад нэр дэвшүүлсэн
тохиолдолд Дэлхийн өвийн конвенцын Үйл ажиллагааны удирдамжийн
дагуу тухайн өвийг хадгалж хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөтэй байхыг
шаарддаг2. Энэ шаардлагыг хангаагуй тохиолдолд тухайн газрыг Дэлхийн
өвд бүртгэж авахгүй юм. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөө нь өвийн Дэлхий
нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэн, бүрэн бүтэн байдал, унаган төрх байдлыг
алдагдуулахгуйн тулд тухайн өвийг орон нутгийн, ундэсний, олон улсын
хэмжээнд найдвартай, ур дүнтэй хадгалан хамгаалж, ирээдүй хойч уедээ
өвлүүлэн дамжуулахад оршино.
Ийм менежментийн бодлого, уйл ажиллагааг конвенцын оролцогч улсын
Засгийн газар, холбогдох яамны удирдлага чиг уургийнхээ дагуу Дэлхийн өвийн
газрын хамгаалалтын захиргаа байгуулж, орон нутгийн удирдлага, терийн
болон терийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийнхний дэмжпэг туслалцаа,
нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжуулнэ.
2 Д элхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдон бүх өвүүдийг хадгалж хамгаалах зорилгоор хууль эр х зүйн зохицуулалт
бүхий бутцийн болон уламжлалт хамгаалалт, менежментийн ур г хугацааны зохи сю й тогголцоог бүрдүулсэн байх
ёсгой. Ийм хамгаалалтын зохи х хи л хязгаарыг тогтоосон байна. Үүний нэгэн эдил оролцогч ул с бүр нэр дэвш уулсэн
евийг ундэсний, бус нутгийн, орон нутгийн, уламжлалт тувшинд зохи х хамгаалалтыг узуулэх хэрэп эй . Ингэхдээ
евийг хамгаалах арга замыг тодорхой тайлбарлаж, нэр дэвш уулсэн евийн баримт бичигт тусгасан байна. (1972
оны Д элхийн евийн конвенцын Үндсэн баримт бичгууд. Д элхийн евийн конвенцыг хэрэгж уулэх уйл ажиллагааны
удирдамж. II. Г. Хадгалалт болон менежменг, 97)
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Менежментийн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулан гаргахын өмнө тухайн өв,
өвийн газарт холбогдох тал бүрийн судалгааг нарийвчлан хийх шаардлагатай.
Өвийн оршин байгаа газар нутаг болон түүний орчны бүсийг нарийн тогтоон,
байгаль орчны үнэлгээ хийж, хөгжпийн дарамт нөлөөллийг тодорхойлж, аялал
жуулчлалын өнөөгийн байдал, цаашид хөгжүүлэх боломж, үүнтэй холбоотой
дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар бодитой судалгаа хийх нь зүйтэй. Түүнчлэн орон
нутаг, бүс нутгийн хөгжлийн хэтийн төлөвтэй уялдуулан менежментийн үйл
ажиллагаа төлөвлөх шаардлагатай.
Хадгалалт хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө нь тухайн өвийн үнэт
зүйл, ач холбогдпыг тодорхойлох, хүрээлэн буй орчин, нийгмийн өөрчлөлтийн
үед тухайн газрын ач холбогдлыг хамгаалахын тулд авч хэрэгжүүлэх ёстой
хадгалалт хамгаалалтын бодлого, тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэх стратеги
төлөвлөгөө юм. Хадгалалт хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөөнд ач
холбогдлыг хамгаалахын тулд ямар үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх шаардлагатайг
тодорхойлж тусгана. Үүний дагуу дараах алхмуудыг хийх шаардлагатай. Үүнд:
1. Түүхэн судалгаа хийх
Хадгалалт
хамгаалалтын
менежментийн
төлөвлөгөөг
амжилттай
хэрэпжүүлэхэд өвийн газрын тухай бүрэн ойлголттой байх нь маш чухал юм.
Үүнд дараах сэдвүүдийг гаргасан байх шаардлагатай.
- Тухайн өвийн газрын байршил
- Эзэмшил ба менежментийн хариуцлага
- Холбогдох хууль эрх зүй, баримт бичиг
- Тухайн өвийн газрын түүхэн хөгжил
- Биет шинж чанар ба бүрдэл хэсгүүд2
2. Хяналт шалгалт ба дун шинжилгээ хийх
Нөхцөл байдлын үнэлгээ нь тухайн өвийн газрын биетхадгалан хамгаалалтын
хэрэгцээг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй. Иймд дараах зүйлсэд хяналт шалгалт,
дун шинжилгээ хийнэ. Үүнд:
- Засвар үйлчилгээ, сэргээн засварлалт эсхүл сэргээн босголтын шаардлага
- Шинэ барилга: нэмэлт өөрчлөлт, нөхөн сэргээлт
- Буулгах эсхүл зайлуулах санал
- Ашиглалтыг өөрчлөх санал
- Археологийн бүс дэх малтлагын менежмент
- Орох тарах гарцын шаардлагууд буюу яаралтай үеийн болон хөпжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөтэй нэвтрэх орц гарц
- Гал түймрийн аюулгүй байдал, ахуй байдлын шалгуурууд
- Аюултай материалын менежмент
- Байгалийн гамшгийн эрсдэл: гал түймэр, үер, шуурга, ган гачиг
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- Аюулгүй байдал: гал тавих, хулгай, вандализм /санаатайгаар хорлон
сүйтгэх/
- Материалын болон хүний нөөцийн боломж
- Ач холбогдлыг илүү тодорхой болгох үүднээс тайлбар хийх боломж
чадамж
3. Ач холбогдлыг үнэлэх
Менежментийн шийдвэр гаргахаас өмнө өвийн газар нутгийн ач холбогдлыг
тодорхойлох нь суурь үйл ажиллагаа юм. Хадгалалтхамгаалалтын менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулахад тухайн өвийн газар нутгийг бусад ижил төстэй
өвийн газар нутагтай харьцуулах нь илүү нарийн дэлгэрэнгүй үнэлэлт, дүгнэлт
өгөхөд чухал ач холбогдолтой бөгөөд ингэснээр өвийн бүрдэл хэсгүүдийг
ойлгох боломжтой болно.
4. Хадгалан хамгаалах бодлого боловсруулах
Энэхүү бодлого нь тухайн өвийн газар нутгийн ач холбогдлыг ирээдүйд
хадгалан хамгаалахын тулд юу хийх хэрэгтэйг тодорхойлно. Бодлогыг дэс
дараалалтай, зорилго зорилттой, тэдгээрт хүрэх заавар зөвлөмжтэй байх
шаардлагатай. Хадгалан хамгаалах бодлогод дараах зүйлсийг шаардцаг. Үүнд:
-

Урсгал засвар, засвар үйлчилгээ, сэргээн засварлалт
Өвийн газар нутгийн ашиглалтыг хэрхэн удирдах
Шинэ хэрэглээ, одоо байгаа барилга байгууламжийн өөрчлөлт, шинэ
барилга байгууламжийг хөгжүүлэх зэрэг өөрчлөлтийг зохицуулах
Өвийн газар нутгийн ач холбогдлыг хэрхэн тайлбарлах
Оролцогч талуудын оролцоо
Хяналт шинжилгээний үр дүн
Менежмент болон шийдвэр гаргалт5

5. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь хадгалан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд
хэзээ, хэрхэн хэрэгжүүлэх шаардлагатайг тодорхойлох ба санхүү, техникийн
чадвар эсхүл хүний нөөц зэрэг эх үүсвэрүүдийг харгалзан үзэж мөрдлөг болгосон
байна. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь дараах зүйлсийг агуулсан байна. Үүнд:
- Засвар үйлчилгээ, сэргээн засварлах тэргүүлэх чиглэл, хуваарь
- Тэргүүлэх чиглэлийн хадгалан хамгаалах ажлын төлөвлөгөө, хуваарь
- Менежментийн тодорхой асуудлуудыг шийдвэрлэх протоколууд зэрэг
болно.
Дэлхийн өвийн газрын менежментийн бодлогын нэг чухал зангилаа
асуудал бол түүний хадгалалт хамгаалалтад нутгийн иргэдийг өргөнөөр татан
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оролцуулахаас гадна тэдний амьдрал ахуйд таатай нөлөөлж, дэлхийн өвийн
газар нутагт амьдарч буйдаа бахархах, үр шим, өгөөжийг нь хүртэх явдал юм.
Менежментийн төлөвлөгөөнд судалгаа, хяналт шинжилгээ, сургалт,
сурталчилгааны ажил, өвийг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах арга хэмжээ,
аялал жуулчлалын зохицуулалтын асуудлууд чухал байр суурь эзэлнэ.
Дэлхийн өвийн газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа нь нэгэнт батлагдсан
менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хадгалалт хамгаалалтын үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу Дэлхийн өвийн хороонд хугацаат
тайланг хүргүүлнэ.

1.5 МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭН ОРСОН ЮНЕСКО-ИЙН
СОЁЛЫН КОНВЕНЦУУД
Монгол улс соёлын өвийг хамгаалж хадгалан, хойч үедээ өвлүүлэн
уламжпуулах зорилгоор ЮНЕСКО-ийн таван конвенцод нэгдэн ороод байна.
Үүнд:
1.

Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлсийг хамгаалах тухай 1954
оны конвенц

Дэлхийн II дайны үед соёлын өв асар ихээр сүйрч, устсаны улмаас тус
конвенцыг батлах үндэс бүрдсэн юм. Уг конвенц нь зэвсэгт мөргөлдөөн, дайн
байлдааны үед соёлын өвийг хамгаалах тухай дэлхий дахинд гарсан анхны
олон улсын гэрээ бөгөөд эзлэгдсэн нутаг дэвсгэрээс соёлын үнэт зүйлсийг
гадагш зөөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хэрэв гадагш зөөсөн бол уугуул нутагт нь
буцаах асуудлыг зохицуулахын тулд баталжээ. Монгол улс тус конвенцод 1964
онд нэгдэн орсон.
1980 оны сүүлч 1990 оны эхээр зэвсэгт мөргөлдөөн болсон зарим улс оронд
соёлын үнэт зүйлс олноор сүйрч, гэмтсэнээс болж Гаагийн конвенцод нэмэлт
өөрчлөлт хийж, сайжруулах шаардлагатай гэж олон улс үзсэн тул 1991 оноос тус
конвенцыг дахин нягталж эхэлсэн нь 1999 онд Гаагийн конвенцын хоёрдугаар
протоколыг батлахад хүргэсэн.
Гаагийн конвенц болон түүний протоколыг баталснаас хойш арван зургаан
жилийн дараа олон улсын хамтын нийгэмлэг, дэлхий дахиныг хамарч өргөжин
тэлж буй соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдааг хумихын тулд соёлын өвийг
хамгаалах үйл ажиллагааг өргөжүүлэхээр шийдэж "Соёлын үнэт зүйлсийг хууль
бусаар хилээр гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох,
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай ЮНЕСКО-ийн 1970 оны конвенцыг
баталсан юм.
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2. Соёлын үнэт зүйлсийг хууль бусаар хипээр гаргах, оруулах, түүнчлэн
өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээний тухай 1970 оны конвенц
Энэхүү конвенцод нэгдэн орсон гишүүн орнууд өөрийн нутаг дэвсгэрт соёлын
эд зүйлсийг хууль бусаар импортлох, экспортлох, дамжуулахыг хориглож,
хамтран ажиллах үүрэг хүлээдэг. Эрчимтэй даяарчлал өрнөж, олон улсын
худалдаа наймаа ихсэж, аялал жуучлал урьд байгаагүйгээр хөгжиж буй өнөө
үед соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг, хууль бус худалдаа дэлхий нийтийн сэтгэл
зовоосон асуудал болсоор байна. Ялангуяа манай улсад нийгмийн тогтолцооны
шилжилтийн үеэс соёлын эд зүйлсийн хууль бус худалдаа ихсэж, монголын
үнэт соёлын өвийг хил дамнуулан худалдаалах болсон бөгөөд өдгөө ч бүрэн
зогсоож чадахгүй байна. Монгол улс туе конвенцод 1991 онд нэгдэн орсон.
3. Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай 1972 оны
конвенц
Энэхүү конвенц нь дэлхий дахины хосгүй гайхамшигт үнэ цэн бүхий соёлын
болон байгалийн дурсгалт газруудыг хадгалж хамгаалахад чиглэгддэг.
Соёлын болон байгалийн өв аяндаа эвдэрч гэмтэхээс гадна нийгэм эдийн
засгийн амьдралын хувьсал өөрчлөлтийг дагалдан гарч буй хор хөнөөл, эвдрэл
сүйрлийн улмаас устаж үгүй болох аюул улам ноцтой болж байгаатай уялдан
олон улсын хамтын нийгэмлэг байгалийн болон соёлын өвийг хамгаалахад
заавал оролцож хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах нь илүү үр ашигтай гэж үзээд,
орчин үеийн шинжлэх ухааны аргад үндэслэн дэлхий дахины ач холбогдолтой
байгалийн болон соёлын өвийг нийтээр хамгаалах үр ашигтай систем тогтоох
зорилгоор уг конвенцыг боловсруулж баталсан.
Энэхүү конвенц нь ЮНЕСКО-ийн конвенцууд дундаас хамгийн түгээмэл нь
бөгөөд ялангуяа Дэлхийн өвийн жагсаалтаараа олонд танигдсан. Монгол улс
туе конвенцод 1990 онд нэгдэн орсон.4
4. Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай 2003 оны конвенц
Уг конвенцыг 2003 онд баталсан нь даяарчлалын орчин үеийн үйл явцаас
үүдэн соёлын биет бус өвд тулгараад буй аюул эрсдэлийг даван туулах, нэгдэн
шийдвэрлэх алхам болсон юм. Конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Соёлын
биет бус ов гэж хамт олон, бүлэг хүмүүс, зарим тохиолдолд хувь хүмүүс соёлын
өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн заншил, дүрслэх болон
илэрхийлэх хэлбэр, мэдлэг болон дадал, эдгээртэй холбоо бүхий багаж зэмсэг,
эд зүйл, урлагийн бүтээл, соёлын орон зайг хэлнэ. Үеэс үед уламжлагдах
соёлын биет бус өвийг хамт олон, бүлэг хүмүүс нь тэдгээрийг хүрээлэн буй
орчин, байгаль, түүхийн харилцан шүтэлцээнээс шалтгаалан байнга шинэчилдэг
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бөгөөд тухайн өв нь тэдгээрт оршин тогтнох болон залгамж чанарын мэдрэмж
төрүүлж, соёлын төрөл зүйл, хүний туурвилыг хүндэтгэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.
Энэхүү конвенцийн зорилгод олон улсын хүний эрхийн зөвхөн одоо мөрдөж
буй баримт бичиг болон хамт олон, бүлэг, хувь хүмүүсийн хоорондын харилцан
хүндэтгэл, мөн тогтвортой хөгжлийн шаардлагуудад нийцсэн соёлын биет бус
өвийг авч үзнэ" гэжээ. Монгол улс тус конвенцод 2005 онд нэгдэн орсон.
5. Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн
дэм ж их тухай 2005 оны конвенц
Энэхүү конвенц нь соёлын илэрхийллүүдийг үйлдвэрлэхээс эхлээд, түгээх,
дэлгэрүүлэх, үзэж сонирхох, хэрэглэх болон тэдгээрээс таашаал хүртэх зэрэг
хүний бүтээлч үйлийн бүхий л хэлхээ, нөхцөлийг бүрдүүлж сайжруулах замаар
соёлын олон төрлийг хөхиүлэн дэмжихэд чиглэгдцэг.
Амьд байгальд биологийн олон төрөл зүйл зайлшгүй хэрэгтэй байдаг шиг
хүн төрөлхтөнд соёлын олон төрөл хэрэгтэй бөгөөд соёлын олон төрөл бол
хөгжпийн ундарга гэдгийг олон улс хүлээн зөвшөөрөөд байна.
Конвенц нь оролцогч улсууд хоорондоо тохирч эрх зүйн хувьд
баталгаажуулсан гэрээ бөгөөд үндэсний болон олон улсын хэмжээнд нэгдсэн
зорилгуудаа тодорхойлж, түүнд хүрэх арга барил, стандартыг тогтоодог бичиг
баримт юм. Олон улсын эрх зүйн нэгдсэн баримт бичиг болохын хувьд тус
конвенц нь соёлын илэрхийллийн олон талт байдлыг хамгаалж, хөгжүүлэхэд
чиглэсэн соёлын бодлого, арга хэмжээг баталж, хэрэгжүүлэх болон үзэл бодол,
уран бүтээлийн чөлөөт урсгалыг дэмжих талаар Засгийн газруудын эрх хэмжээг
бататгасан.
Тус конвенц нь соёлын илэрхийллүүдийг бүтээлч байдлаар үйлдвэрлэхээс
эхлээд, түгээх, дэлгэрүүлэх, үзэж сонирхох, хэрэглэх зэрэг хүний бүтээлч
байдлын бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлж сайжруулах замаар соёлын олон төрлийг
хөхиүлэн дэмжихэд чиглэгддэг. Мөн хөгжим, дүрст бичлэг, гар урлал, уран
зураг, үзүүлэн тоглолт зэрэг орчин үеийн, бие даасан соёлын илэрхийллүүдэд
голлон анхаарч, соёлын бүтээлч үйлвэрлэлийг дэмжих, түүнчлэн соёлын бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулахыг зорьж
байдаг. Монгол улс тус конвенцод 2007 онд нэгдэн орсон.
Дээр дурдсан конвенцуудад нэгдэн орсноос хойш Монгол улс, ЮНЕСКО-ийн
соёлын салбар дахь хамтын ажиллагаа маш эрчимтэй хөгжиж байна. Эдгээр
конвенцын хүрээнд олон улсын дэмжлэг тусламжийг авч ЮНЕСКО-ийн тесел,
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх боломж нээгдсэн юм.
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ДЭЛХИЙН ӨВ-БУРХАН
ХАЛДУН УУЛ , ТҮҮНИЙГ
ХҮРЭЭЛСЭН ТАХИЛГАТ
ГАЗАР НУТАГ

2.1 ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Дэлхийн
өв-Бурхан
Халдун
уул,
түүнийг
хүрээлсэн тахилгат газар
нутгийг 2015 онд ХБНГУын Бонн хотноо хуралдсан
ЮНЕСКО-ийн
Дэлхийн
өвийн хорооны 39 дүгээр
чуулганаар Дэлхийн
өвд
бүртгэсэн
бөгөөд
манай
улсаас соёлын ангиллаар
бүртгэгдсэн
гурав
дахь
дурсгалт газар болно.
Туе тахилгат газар нутаг
нь Улаанбаатар хотоос зүүн
хойш 250 км орчим зайд
Төв аймгийн Мөнгөнморьт
сум,
Хэнтий
аймгийн
Өмнөдэлгэр,
Батширээт
сумдын
нутгийн
зарим
хэсгийг
хамран
орших
бөгөөд
хамгаалалтын
үндсэн талбайг 443739.20
га, хамгаалалтын бүсийг
271651.17 га-аар тогтоосон
байна.
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11-р зураг.
Д э л х и й н ө в - Б у р ха н Х а л д у н у у л , т үүнийг х ү р э э л с э н
тахилгат га за р нут гийг Д э л х и й н ө в д бүрт гэсэн бат ламж
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Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн дурсгалт газрууд нь Дэлхий нийтийн хосгүй
гайхамшигт үнэ цэнийг үнэлэх 10 шалгуураас нэг буюу түүнээс олныг хангаж
байвал Дэлхий нийтийн хосгүй гайхамшигт үнэ цэнтэй өв гэж тооцдог байна.

Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг нь дээр дурдсан
10 шалгуураас:
Шалгуур (IV): Хүн төрөлхтний түүхийн чухал үеүүдтэй холбогдох газрын
өвөрмөц тогтоц болон технологийн цогц шийдлүүдийг харуулсан хосгүй үнэт
уран барилга, байгууламжууд;
Шалгуур (VI): Дэлхий дахины хосгүй үнэт зүйлтэй холбогдсон урлагийн болон
утга зохиолын бүтээлүүд, ахуйн уламжпалтай шууд болон бодитоор холбогдсон
уламжпалт зан, заншлууд, үзэл бодол, итгэл үнэмшлүүд (Энэ шалгуур нь бусад
шалгууртай уялдсан байх ёстой гэж Хороо уздэг) гэсэн шалгуурыг хангаж
Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн. Үүнд:
Шалгуур (IV): Бурхан Халдун тахилгат уул нь Их Эзэн Чингис хаан монгол
үндэстнийг нэгтгэх замаар Монголын Эзэнт гүрний үүсгэн байгуулсан явдлын
гол билэг тэмдэг болсон тахилгат уул юм. Энэ үйл явдал нь Ази болон дэлхийн
түүхэнд нэн чухал ач холбогдолтой билээ.
Шалгуур (VI): Бурхан Халдун тахилгат уул нь Дэлхий дахины ач холбогдол
бүхий түүх, уран зохиолын гайхамшигт дурсгал, "Монголын нууц товчоо"
бүтээлтэй шууд салшгүй холбоотой. "Монголын нууц товчоо" бүтээлд Их Эзэн
Чингис хаан болон Бурхан Халдун уул хоорондын холбоо, тэрээр Бурхан Халдун
уулыг тахилгат уул бол гож өргөмжилснийг, түүнийг амьд явах хугацаанд Бурхан
Халдун уул дөрвөн тахилгат уулын нэг боленыг баримтжуулсан байдаг.
Төв Азийн нүүдэлчид энэ нутагт эртнээс нааш амьдрахдаа байгаль, дэлхийгээ
дээдэлж, тэнгэр, газар, уул усаа тахин шүтэж иреэн юм. Бурхан Халдун уулын
орчимд үүсч бэхжин хөгжсөн язгуурын монголчууд бөө шүтлэгээ тахин, уул
овоогоо шүтэж, цацлаа өргөж, тайж тахих ёс, зан үйлтэй байсан нь үеэс үед
өвлөн уламжлагджээ.
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"Монголын нууц товчоо" нь Чингис хааны язгуур, дээр тэнгэрээс заяат төрсөн
Бөртэ чоно гэргий Гоо маралын хамт тэнгис гэтэлж ирээд, Ононы эх Бурхан
Халдун ууланд нутаглаж хэмээн эхэлдэг. Алдарт зохиолын эхний өгүүлбэрт
дурдагдан буй Бурхан халдун бол язгуурын Монголчуудын хүйс, ариун дагшин
газар нь юм. Бөртэ чоно бол VIII зууны үеийн хүн гэж судлаачид үздэг. Хэрэв тийм
бол, Бурхан халдун уулын нэр 1200-аад жилийн өмнө түүхэнд тэмдэглэгдсэн аж.
Их Монгол улсыг байгуулж, Монголын эзэнт гүрнийг үндэслэгч Их Эзэн Богд
Чингис хаан "Бурхан Халдуныг өглөө бүр мялаасугай, өдөр бүхэн тахисугай,
ургийн ураг минь ухан мэдтүгэй" гэж нэгэнтээ андгайлж, түүнийг Монголчуудын
мөнхийн шүтээн уул болгосон билээ. Бурхан Халдун уул бол Монгол үндэстний
голомт нутаг, язгуурын Монголчуудын өтгөс дээдсийг нутаглуулсан, Чингис
хаан өөрөө тахиж байсан, их хаадыг оршуулсан, Монголчуудын эрхэм дээд
шүтээн уул юм.
Бурхан Халдуныг тойрсон энэ нутаг нь "Гурван голын эх нутаг" хэмээн түүх,
шастирт алдаршсан билээ. Бурхан Халдун уулын орой дээрээс Монголчуудын
шүтээн болсон Онон, Хэрлэн, Туул голуудын эх авсан газрууд, алдарт Хэрлэн
болон Богдын голын нийлсэн хөндий, Хэнтий нуур, Босго тэнгэрийн даваа
зэрэг "Монголын нууц товчоо" болон бусад сурвалжид дурдсан түүхт газрууд
тодорхой харагддаг бөгөөд Бурхан Халдуны эргэн тойронд, "Их газрын даваа",
"Их хааны энгэр", "Их даваа", "Их отго", "Их уул" зэрэг нэртэй тахилгат газрууд
олон байгаа нь Монголчууд энэ газар нутгийг эртнээс бүхэлд нь тахин шүтэж
байсны тод илэрхийлэл болох юм.
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Монгол улс 1990 оноос нийгэм соёлын хүрээнд шинэчлэл хийснээр уламжлалт
уул, усны тахилга тайлгыг сэргээж эхэлсэн билээ.

14-р зураг.
Д э л х и й н ө в - Б у р ха н Х а л д у н у у л , Хэнт ий н у у р

Монгол улсын анхны Ерөнхийлөгч 1995 онд Эзэн Чингис Хааны зарлигийг
сэргээж уламжпуулан, Бурхан Халдун уулыг төрийн тахилгат уул болгох тухай
зарлиг буулгасан билээ.
Түүний дараа Бурхан Халдун уулын тэнгэрийг тайх төрийн ёслолыг Монгол
улсын бүх цэргийн хар сүлдийг цэнгүүлэх ёслолтой хамт хийх болж эдүгээ 5
удаа уг ёсполыг гүйцэтгээд байна. Тэнгэрийн овоог тайх төрийн тахилгад хүн
бүр оролцдоггүй, төр, шашны тухайлсан эрхэм хүндэт төлөөлөл хүрэлцэн очиж
тахилгын ёс үйлддэг уламжлал тогтож өнөөг хүрчээ. Өдгөө Бурхан Халдун уулын
тэнгэрийг тайх төрийн ёслолд Монгол улсын төрийн тэргүүн, түүний төлөөлөл,
орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн иргэдийн төлөөлөл, тайлга тахилгын зан
үйл үйлдэх цөөн тооны бөө, лам нар оролцож зан үйлийг гүйцэтгэж байна.
Бурхан Халдун ууланд хүрч мөргөл, тахилга үйлдэхэд маш бартаатай, бэрх
тул ойр орчмын нутгийнхан гэрээсээ, өөрийн тахидаг овооноосоо эсвэл Бурхан
Халдун уулын сүр бараа харагдах уул овоон дээрээс цацал өргөж, залбиран
мөргөл үйлдэж, тахилга өргөдөг уламжлал өнөөдөр ч хэвээр байгаа билээ.
Эртнээс нааш Бурхан Халдун уулын ойр орчимд нүүдлийн бэлчээрийн мал аж
ахуй эрхлэх өвөрмөц соёл иргэншил зонхилж, нүүдэлчин иргэд түүнийг тахин
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шүтэж, хайрлан хамгаалж дархалсан тул уг газар нутаг онгон дагшин хэвээр
үлдэж, ховор амьтан ургамлын ариун сан хөмрөгийг өнөөгийн бидний үед
өвлүүлэн үлдээжээ.
Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 20 дугаар тогтоолоор Бурхан Халдун
уулыг "Үндэсний бахархалт хайрхан"-аар тунхаглан зарлаж, бишрэн хүндэтгэсэн
билээ.
Мөн Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 364 дугаар тогтоолоор Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллагын Боловсрол, шинжпэх ухаан, соёлын байгууллага
буюу ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн хорооны 39 дүгээр чуулганы хуралдаанаар
Бурхан Халдун уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийг Дэлхийн соёлын
өвөөр бүртгэсэнтэй холбогдуулан "Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай"
Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан
жагсаалтын "УУЛ"-ын нэрийн хэсгийн "Хэнтий Хаан уул, НепШ Ьаап ии1,
Хэнтий, Өмнөдэлгэр" гэснийг "Бурхан Халдун уул, ВигкЬап кНа1с1ип ии1, Х э н т и й ,
Өмнөдэлгэр" хэмээн өөрчилсөн байна.
Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 299 дүгээр тогтоолоор Бурхан
Халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутгийн хамгаалалтын захиргааг
байгуулах шийдвэр гаргасан.

15-р зураг.
Б у р ха н Х а л д у н у у л , т уунийг х у р э э л с э н тахилгат га за р нут гийн хам гаалалт ы н б у с
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2.2 ГАЗАР ЗҮЙ, БАЙГАЛЬ, ЦАГ УУРЫН ОНЦЛОГ
Хэнтий нурууны уулс нь Монгол орны зүүн хойд хэсэгт өргөн уудам нутгийг
эзлэн Хэнтийн мужид хамааран оршино. Хэнтий муж ландшафтын хувьд Байгал
нуурийн зүүн талын тайгат нутгаас Төв Азийн говь хээрийн нутагруу шилжин
орох завсарын нутаг юм. Хойт хэсэг нь битүү тайгаар бүрхэгдсэн ба хур тунадас
ихтэй учраас гол горхи элбэг бол өмнөд хэсэгт усгүй, хуурай өргөн хөндийнүүд
бөгөөд хээр зонхилно.
Хэнтийн муж өмнө ба зүүн талаараа аажмаар намсаж цав толгодод шилждэг
ч гэсэн нийтдээ уулархаг ба өндөрийн хэлбэлзэл 2799 метр (Асралт хайрхан
уул)-ээс 600 метр (Ерөө голын адаг)-ийн хооронд байна.

Тус мужийн уул зүйн үндсэн элемент нь Хэнтийн гол нуруу, түүний гол хэдэн
салбар уулс болно. Хэнтийн гол нуруунаас баруун, зүүн тийш хэд хэдэн нурууд
салбарладгийн дотор хамгийн том нь баруун тийш салбарласан Бага Хэнтий
нуруу бол зүүн тийш чиглэсэн нөгөө нэг нь Их Хэнтий нуруу юм. Хэнтийн гол
нуруу баруун урдаасаа зүүн хойшоогоо 420 км, зүүн урдаасаа баруун хойш 320
орчим км урт чиглэн тогтсон бөгөөд барагцаалбал 115198 км2 талбайтай.
Хэнтийн нурууны ноён оргил болох Асралтхайрхан уул нь далайн түвшнээс
дээш 2799.3 метрт, Хэнтий аймгийн Батширээт, Өмнөдэлгэр, Төв аймгийн
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Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө зэрэг сумдын
нутгийг хамран оршдог. Хэнтийн байгалийн мужийн төлөөллөөр Хэнтийн
мужийн, төв хэсгийн тайга, ян сарьдгийн дэд муж, зүүн хэсгийн ойт хээр, умард
хуурай хээрийн дэд мужид хамрагдана. Хэнтийн тайга Төв Ази, Сибирийн ой,
хөвчийн өмнө шувтарга болон байгаль цаг уурын онцлог нөхцөлд бүрэлдэн бий
болжээ.
Хангай, Хөвсгөлийн уулсын бүсийг бодвол гадаргын харьцангуй нам түвшинд
үүсч тогтворжсон, уулын хажуу нь төв хэсгээсээ төдий л ялгардаггүй, Монголын
ой бүхий бусад нутгаас нилээд өвөрмөц, цэвэр тайгын бүс газар билээ. Хэнтийн
нуруу хавтгайдуу бөмбөгөр оройтой. Зүг бүр эх аван урсах голуудын хөндий
хосолсон дүр төрхтэй уулархаг нутаг юм. Уул нурууд нь харьцангуй намхан
бөгөөд хамгийн өндөр оргилууд нь 2500-2600 метрийн өндөртэй. Хэнтийн
нурууны гол чиглэл нь зүүн хойноос баруун урагш сунан орших боловч салбар
уулс нь өргөрөг дагаж баруун урдаас зүүн хойш сунаж оршино. Тэдгээр нь
баруун тийш салбарласан Бага Хэнтий, зүүн тийш салбарласан Их Хэнтийн нуруу
юм. Нийт талбайн 82%-д нь улирлын ба олон жилийн цэвдэгт ул хоре тархжээ.
Эх газрын эре тэс уур амьегалтай. Туул, Хараа, Ерөө, Минж, Захар, Шороот,
Онон, Эг, Хэрлэн зэрэг томоохон голууд, тэдгээрийн цутгал олон жижиг голууд
эх аван урсах бөгөөд нэг хэеэг нь Хойд мөсөн далайн ай савд, нөгөө хэеэг нь
Номхон далайн ай савд багтана. Мөн цэнгэг уст нуурууд элбэг байдаг. Хан
Хэнтийд нэрд гарсан Онон, Естийн, Таре, Минж, Ерөө, Зуу, Гутай, Барх, Бус
нуур, Галттай, Бурх зэрэг олон тооны анагаах увьдастай халуун, хүйтэн рашаан
бий.
Уур амьегал: Ус цаг уурын шинжилгээний станц Хэнтийн нурууны захаар
байрладаг учраас Хэнтийн нурууны төв хэсгийн өндөр уулын уур амьегалыг
бүрэн харуулах боломжп/й. Эдгээр станцуудын мэдээнээс үзэхэд агаарын
температурын жилийн хэлбэлзэл 70-80°С, хоногийнх 20-25°С-д хүрдэг байна.
Жил, хоногийн температур ингэж их хэлбэлздэг нь эх газрын уур амьсгалаас
хамаардаг байна.
Хэнтийн нуруунд зун нь богино, сэрүүн хамгийн дулаан VIII сарын дундаж
температур +15-20°С байна. Харин төв хэсгийн агаарын температур +15°С-аас
бага байдаг ба зуны цагт агаарын температур өндрийн хэмжээ ихсэх тутам
буурдгаас шалтгаалан ууландаа сэрүүн байдаг байна. Өвөл нь хүйтэн урт, I
сарын дундаж температур хасах 25-30°С байна. Жилийн хүйтрэхгүй үеийн
хугацаа 75-93 хоног буюу түүнээс бага, хамгийн ихдээ зах хэегээр 90-115 хоног
үргэлжлэнэ.
Жилд унах хур тунадасны хэмжээ 300-400 мм боловч жил бүр адилгүй.
Заримдаа Дадал зэрэг газарт 500 гаруй мм хур тунадас унадаг. Түүнчлэн, хур
тунадасны орох хэмжээ улирал бүрд жигд бус байдаг бөгөөд, жилийн нийт
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тунадасны 70-90 хувь нь зөвхөн зуны улиралд, нарийвчлан авч үзвэл нийт
тунадасны 50-60 хувь нь У1-\/111 сард унадаг байна. Хэнтийд III сар дуустал
ууландаа хунгарласан цаснаас гадна байнга 5-10 см цастай байна. Олон жилийн
дунджаас үзвэл хамгийн анхны цас гол төлөв IX сарын III арав хоногоос орж
эхэлдэг.
Хэнтийн уулархаг нутгийн газарзүйн байдал, түүний ургамал амьтны аймгийн
өвөрмөц онцлогийг босоо бүслүүрээр дээрээс нь доош дараалан Тагийн бүс,
Тайгын бүс хэмээн авч үздэг.
Тагийн бүс: Энд 2000 метрээс дээш сүндэрлэсэн уулын орой, хяр, хажуугийн
дээд хэсгийн өндрийн бүс багтана. Хэнтийн сарьдагт эртний мөстлөгийн ор
мөрийн нэг болох хунх, цэвдэг хүйтний элэгдлийн үр дүнд бий болсон уулын
дэнж ян сарьдгийн оройг тойрон байрласан байх бөгөөд энэ нь 2-3, заримдаа
6-7 хүртэл давхарласан байдаг. Нэг дэнжийн өндөр нь 20-30, 60-70 метр,
өргөн нь 40-50, заримдаа 100 метр орчим байдаг. Энэ дэнжүүдийн гадарга
тэгш хавтгай, гадагшаа үл ялиг хэвгий бөгөөд түүн дээр цул асга буюу чулуун
хүрхрээ голчлохоос гадна зарим хонхорт нь бяцхан нуур тогтсон байна.
Тайгын бүс: Сарьдгийн бүсээс доош барагцаалбал 2200 метр хүртэл тайгын
бүс эзэлнэ. Төв Хэнтийн шилмүүст тайгын ойг бүрдүүлэгч гол мод нь хуш, шине
бөгөөд гацуур, жодоо, нарс болон улиангар, хус зэрэг хоёр зүйл навчит мод
бага хэсгийг эзэлнэ.
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Онон гол нь Их Хэнтийн нурууны ар хормойн1980 метрийн өндрөөс эх
аван урсдаг Номхон далайн ай савын гол. Голын нийт урт 818 км-ээс манай
улсын хил дотор 445 км урсах бөгөөд цаашлан Ингода голтой нийлж Шилка
голыг үүсгэнэ. Онон голын ус нь 10 сарын сүүлээс зайртаж 11 сарын 2-р хагаст
хадаалж, 150-170 хоног мөсөөр хучигдана. Мөсний дундаж зузаан 1.2-1.5 м
хүрнэ. Урсгал хурдтай уулын гол учраас намрын зайр харьцангуй олон хоног
(14-25) үргэлжилнэ. 4 сар гарч дулаарангуут голын мөс гэсэн цөн түрэвч уулын
цас хайлж хаврын үер буух тул төдий л удаан үргэлжпэхгүй цэлмэнэ.
Хэрлэн гол нь Их Хэнтий нурууны өвөр бэлээс эх аван урсах Богдын гол,
Цагаан гол хоёрын уулзварыг Хэрлэн голын эх хэмээн үздэг. Манай улсын хил
хүртэл 1090 км урт, ус хураах сав газрын талбай 116.455 хавтгай км дөрвөлжин
бөгөөд Дорнод Монголын дундуур хэд хэдэн аймгийн нутаг дамжин урсаж
цааш Далай нуурт цутгана. Хэрлэн гол хэдийгээр өндөр уулнаас эх аван урсдаг
боловч горим байдал, хөндий хэлбэр хэмжпийг харгалзан түүнийг талын голд
хамруулан үздэг. Номхон далайн ай савын гол мөрөн дотроос хэмжээгээрээ
тэргүүн байранд ордог. Туе голын ус 10 дугаар сарын сүүлчээр зайртаж, 11 дүгээр
сарын эхээр хөлдөн ихэвчлэн 4 дүгээр сарын сүүлчээр гэсч цэлмэнэ.
Туул гол нь Хэнтийн нуруун дахь Хагийн хар нуур, Номингийн голоос тус
бүр эх авч, нийслэл Улаанбаатар хотын урд хэсгээр урсаж өнгөрөн манай улсын
төв, хойд хэсгээр 704 км урсаж Орхон голд цутгана. Ус цуглуулах талбай нь
49,840км2. Хойд мөсөн далайн савд хамаарах бөгөөд сав газрын өндөршил
нь 770-2800 метрийн хооронд байх ба хамгийн өндөр цэг нь далайн түвшнээс
дээш 2799.3 метрийн өндөрт өргөгдсөн Асралт Хайрхан уул, хамгийн нам цэг
нь далайн түвшнээс дээш 770 метрийн өндөр Орхон-Туулын бэлчир газар юм.
11 дүгээр сарын дундаас 4 дүгээр сарын дунд хүртэл хөлдөнө.

2.3 ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, БАЙРШИЛ
2.3.1 Хэнтий аймаг
Хэнтий аймаг нь Монгол улсын ууган 4 аймгийн нэг бөгөөд Хэнтийн уулархаг
нутгийн ихэнхийг эзэлж, Хэрлэн, Онон голуудын сав нутагт оршин Дорнод,
Сүхбаатар, Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-тай хил залгадаг.
Хан Хэнтий уулын аймаг 1923 онд 25 хошуу, 2 шавь, 109 сум, 328 багтай
Өндөрхаан хошууны Хэрлэн голын хөвөө Цагаан Эрэг гэдэг газар одоогийн
Чингис хотод байгуулагдаж байжээ.
Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар тогтоолоор Хан Хэнтий
уулын аймгийг өөрчлөн зохион байгуулахдаа Хэнтий аймгийг 19 сумтайгаар
байгуулсан. 1942 онд Сүхбаатар аймгийг шинээр байгуулахад тус аймгийн
сумдаас 4 сумыг шилжүүлэн өгчээ.
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Хэнтий аймгийн газар нутаг нь эх газрын эре тэс уур амьсгалтай, нутаг
дэвсгэрийн ихэнх хэсгийг гүвээ, толгод, тал хээр газар эзэлдэг бөгөөд нутгийн
хойд хэсэгтХан Хэнтийн нурууны салбар уулс оршдог. Аймгийн нутгаар Хэрлэн,
Онон, Туул, Улз, Барх, Жаргалант, Хурх, Тэрэлж зэрэг гол мөрөн урсах ба
Хангал, Хөх, Гүрэм зэрэг томоохон нуурууд бий.
Өдгөө Хэнтий аймаг 18 сум, 4 тосгон, 89 багтай. Туе аймаг ойт болон тал
хээр хосолсон 80.3 мянган км2 газар нутагтай, 2018 оны байдлаар нийт 21.9
мянган өрх, 70.2 мянган хүн амтай 4644.9 мянган толгой мал тоолуулжээ.
2.3.2 Өмнөдэлгэр сум
Туе сумыг Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар тогтоолоор
хуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Биндэръяа уулын хошууны нутгаас салган
Хэнтий аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны сүүлийн байдлаар 10,9
мян.км2 газар нутагтай, 7 багтай, 5170 хүн амтай, 572.5 мянган толгой малтай.
Сумын төв Баянбулаг суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 120 км зайтай.
2.3.3 Төв аймаг
Төв аймаг нь 1921 оны Ардын хувьсгалаас өмнө Түшээт хан аймагт багтаж
байсан. 1923 оны 10 дугаар сарын 19-ний Засгийн газрын 38 дугаар тогтоолоор
Халхын дөрвөн аймгийг уулсын нэрээр нэрлэх боленоор Түшээт хан аймгийг
Богд хан уулын аймаг гэж нэрлэсэн бөгөөд 1931 оноос Төв аймаг гэж нэрлэгдэх
болжээ. Аймгийн захиргаа нь 1931-1942 онд Улаанбаатарт хавсрагдаж байгаад,
1942 оны 2-р сарын 17-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн төвийг
нийслэл Улаанбаатар хотоос нүүлгэн, Богд хан уулын өвөр Зуунмодны амны
дэнжид төвлөрүүлжээ. 1966 онд БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар
Төв аймгийн төвийг орон нутгийн хот болгон Зуунмод гэж нэрлэжээ.
Өдгөө Төв аймаг нь 27 сум, 97 багтай. Тус аймаг ойт болон тал хээр хосолсон
74.1 мянган км2 газар нутагтай, 2018 оны байдлаар нийт 30509 өрх, 91.6 мянган
хүн амтай, 4582.1 мянган толгой мал тоолуулсан.
2.3.4 Мөнгөнморьт сум
Тус сумыг Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар тогтоолоор
хуучны Богд хан уулын аймгийн Богд хан уулын хошуунаас байгуулсан. Тус сум
2014 оны сүүлийн байдлаар 6.7 мянган км2 газар нутагтай, 3 багтай, 2075 хүн
амтай, 93.3 мянган толгой малтай байна. Сумын төвийн суурин нь аймгийн
төвөөс зүүн хойш 190 км зайтай.
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ГАЗАР НУТАГ ДАХЬ
СОЁЛЬН ӨВ

3.1 УГСААТНЫ ТОВЧ ТҮҮХ, СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ
Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогоор Хэнтий аймгийн нийт хүн
амын 86.5% халх ястан, 8.8% буриад ястан тус тус эзэлдэг бол Төв аймгийн
нийт хүн амын 96.5 хувь нь халх угсаатан, мөн хожим казак, дөрвөд, баядууд
нүүж ирж суурьшсан байдаг.
Халх: Монгол улсын хүн амын үндсэн хэсэг, зонхилох ястан нь халхууд
болно. Халхуудын өвөг дээдэс нь \ЛП-Х11 зууны үед Хэрлэн, Онон, Туул гурван
голын саваар төвлөрөн нутаглаж байсан ба XIII зууны эхээр Монголын нэгдсэн
тулгуур төр улс байгуулагдахад гол мөхпөг (цөм) нь болж тэргүүлэх үүрэг
гүйцэтгэсэн язгуурын монгол аймгуудаар бүрэлдэн тогтсон «Хамаг Монгол Улс»ын хойч үеийн удам угсаа, Монголын эзэнт гүрний «Голын улс»-ын зонхилох
мянган, Юань улсын үеийн «Хархорум» мужийн үндсэн хүн ам-Их хааны ширээ
залгамжлах хун тайжийн гол эзэмшил, XIV зууны хагасаас хойших Монголын
арван түмэн улсын Зүүн 6 туг төвийн түшиг түмэн байж, түүх шастирт «Монгол
орны төв болсон халх орон», «Аглагийн Арван хоёр хүрээ халх», «Арван хоёр
халх», «Арван хоёр отог халх» хэмээн алдаршжээ.
Өврийн таван отогХалх нь Жарууд, Баарин, Хонгирад, Баяд, Үжээд (үжрээд)
бөгөөд 1610-20-оод оны үед Зүрчидийн Хожуу Алтан улсад дагаар орж, хожим
нь Өвөр Монголд багтах болов. Эдүгээ Өвөр Монголын Баарин, Жарууд хошууд
нь өвөр халхуудаас бүрдсэн юм.
Харин Арын долоон отог нь Жалайр, Бэсүд, Элжигин, Горлос, Хөхүйд,
Хатагин, Урианхан бөгөөд хожим нь Үнэгэд, Хэрэгүд (гэрүүд), Хүрээ хороо,
Цоохор, Тангуд, Сартуул гэсэн 6 отог нэмэгдсэнээр нийт 13 отогтой болжээ.
Гэрсэнзийн 7 хөвгүүн дээрх 13 отгийг хуваан захирсан агаад XVI зууны эцэс
болоход зүүн, баруун гарын 7 хошуунаас бүрдэх болжээ. Энэ үед халхууд Их
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говийн умар талд, Алтай, Хангай, Хэнтийн нуруу хавиар төвлөрөн нутаглаж
байв.
Энэ үеэс Ар Халх хүчирхэпжин, үнэн хэрэгтээ биеэ даасан улс болон хувирснаар
Зүүн Монгол нь үндсэндээ хоёр хэсэгт хуваагдсан юм. Халхын угсаатны нэгдэл
бүрэлдэх үйл явц Гэрсэнз хааны (1513-1549) үеэс эхэлж Х1Х-ХХ зуун гэхэд газар
нутгийн нэгдэл, угсаа-соёлын нийтлэг, угсаатны бүлгийн шинж тэмдэг цогцлон
бүрэлдэж хэлбэршин тогтсон байна. Манжийн ноёрхпын эсрэг үндэсний эрх
чөлөөний хувьсгалын үр дүнд 1911 онд Олноо өргөгдсөн Монгол Улс буюу Богд
хаант Монгол Улс байгуулагдсан билээ. Монголчууд эртнээс Хан Хэнтий, Богд
хан, Говь гурван сайхан, Хан Хөхийн уулс, Орхон, Туул, Онон, Хэрлэн, Сэлэнгэ
мөрний сав газраар нутаглаж суурьшин амьдарч иржээ. Манжийн ноёрхлын
үеэс Засагт хан, Түшээт хан, Цэцэн хан, Сайн ноён хан дөрвөн аймаг, "Шавь"
таван засагтөрийн байгуулалтад захирагдан явсаар 1921 оны Ардын хувьсгалын
дараачаас эхэлсэн засаг захиргааны удаа дараагийн өөрчлөлтийн үр дүнд халх
монголчууд эдүгээ манай улсын 21 аймаг, нийслэлд монголын олон угсаатны
хамт аж төрж Монгол улсын хүн амын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж байна.
Буриад: Буриадууд XII зууны үеэр Байгал нуур орчмоор мал аж ахуй, ан
гөрөө хийн амьдарч байв. 1207 онд Их Монгол Улсын харьяанд орж Байгал
нуур, Хянганы нуруу, Сэлэнгэ, Ангар мөрний сав газраар нутаглан аж торж
иржээ. XIII зуунд өмнө зүг нүүдэллэсэн бөгөөд ХУ-ХУП зууны үед Түмэдийн
Алтай хан, түүний өвөг дээдэст захирагдаж явжээ. Хянганы нурууны баруун
этгээд, Амур мөрний эхээр нутаглаж байсан хори нар Онон, Хөхөлбийн хөвч,
Ага голоор нүүдэллэн Байгал нуур хүрч нутагласан. XVII зуунаас хойш Хори,
Ага, Алайр, Түнхэн, Сэлэнгэ хавиар нутаглан суугчид буриад гэх ерөнхий нэртэй
болжээ. 1911 онд Манжийн ноёрхол унаж Монгол улсад Үндэсний эрх чөлөөний
хувьсгал ялсны дараа 1917 онд Орос оронд өрнөсөн Октябрийн хувьсгал,
иргэний дайны нөлөөгөөр буриадууд Монгол нутагтаа хэсэг бүлгээрээ өнөөгийн
Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл аймгийн чиглэлээр ялангуяа Хэнтий, Дорнод аймгийн
хойт захаар буюу Ерөө, Хүдэр, Онон, Хэрлэн, Улз, Нөмрөг голын хавиар нүүн
ирж суурьшжээ.
Хожим Монголд засаг захиргааны шинэ зохион байгуулалт хийгдсэнээр
өдгөө Хэнтий аймгийн Норовлин, Биндэр, Батширээт, Дадал, Сэлэнгэ аймгийн
Ерөө, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Цагаан-Овоо зэрэг сумд,
Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотуудад нийтдээ 50 шахам мянган буриадууд
аж төрж буй. Мон ОХУ-ын Сибирь, Улаан-Үд, Эрхүү, БНХАУ-ын Хөлөнбуйрын
Баргад Шинэхээн буриад зэрэг газруудаар тархан суужээ. Буриадууд өөрсдийгөө
"Хун шувуун гаралтай, Хус модон сэрэгтэй" хэмээн домоглож, уг гарвал, овгийн
бүрэлдэхүүнээ Ага найман эцэг, Хорийн арван нэгэн эцгийн буриад гэдэг.
Тухайлбал, Галзуд, Шарайд, Гучид, Бодонгууд, Цагаангууд, Хөбдүүд, Харгана,
Хуацай, Батнай, Халбин, Худай гэх 11 омгоос бүрдцэг.
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Хамниган: XVII зууны сүүлчээс эхлэн Хамнигад нь Халхын Сэцэн ханы албат
байсан бөгөөд Богд Живзундамбын шавь, Их шавийн хамниганы хоёр отог
болж Богдын хурал номын зардлын ажлыг хариуцаж байсны зэрэгцээ Сэцэн
ханд алба залгуулдаг байжээ. Хожим засаг захиргааны өөрчлөлтөөр Хэнтий
аймгийн Баян-Адрага, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Дадал,
Батноров, Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Цагаан-Овоо зэрэг сум болсон.
Энэ угсаатны бүлгийн нэрийг түрэг хэлний "донгус", "тонгус" гэдэг үгнээс
гаралтай, Кабканас гэдэг нэр сунжирснаар үүссэн, харь орноос ирсэн өөр
хэлтэн, камни (хад асга) гэдэг үгнээс, эвэнкүүдийн "хоемган" гэдэг үгнээс үүссэн
гэх зэргээр янз бүрээр тайлбарладаг ажээ. Өдгөө халхчуудын дунд аж төрдөг
хамнигад нь ахуй, соёлын хувьд ижилсэж, буриадуудын дунд Биндэр, Дадал,
Батширээтэд хамнигад ахуй байдлаа тодорхой хэмжээнд хадгалан аж төрж
байна. Бас Монголын буриад дотор манж угсааны хамниган нар бий.
Ононы хамнигад дунд "Тугчин" овгийнхон гэсэн хэсэг байх бөгөөд тэдгээрийг
судлаачид угтаа Урианхай нар бөгөөд "туг барьдаг шадар цэргүүд" байсан
гэдэг. Эдгээр Урианхай нар Монгол гүрнийг задрахад Чингист нэлээд итгэлтэй
хүмүүс байснаас хожим нь тэд "их хориг"-ийг сахиж үлдсэн ч байж болох
юм. Ононы энэ Урианхай нар зарим нь уугуул иргэд болон үлдэж, зарим
нь Ойрадуудтай хамт баруун тийш нүүж одеон мэдээ байдаг.
Энэ талаар Монгол Улсын Соёлын гавъяат зүтгэлтэн, зохиолч, сэтгүүлч
Ж.Саруулбуян гуайн тэмдэглэсэн дурдатгалд ...Доктор Х.Нямбуу: "Урианхан
нар Монголын нэгдсэн төр улс байгуулахад оролцож, Юань улсын үед Бурхан
Халдуны их Хоригийг сахиж байв" гэж бичив. Эрдэмтдийн өгүүлж буй монгол
сурвалж мэдээгээр бол Чингис хааны дээд өвөг Добу мэргэний үед урианханы
зарим нь Бурхан Халдунд нутаглаж байжээ. XII зууны үед урианхай нарыг
дотор нь ойн, тал хээрийн урианхай гэж ялгадаг байжээ. Чингис хаан XIII
зууны эхэнд Их Монгол Улсыг байгуулж, бүх иргэдийг мянганы тогтолцоонд
оруулахад урианхайн Сүвээдэй баатар, Есүй Буха тайжи нарт нэжгээд мянган
захируулан, Удачи нэртэд нэгэн мянган байгуулж, хамтад нь Монгол улсын зүүн
жигүүрт харьяалуулжээ. Урианхайн мянгачуудаас Удачийн мянган нь "Бурхан
Халдун ууланд асан их хаадын хоригийг сахин хамгаалах чухал үүрэг хүлээдэг
учир цэргийн албанд явдаггүй Удачи урианхай нарын удам "Бурхан Халдуны
Урианхадууд" мөн болно гэжээ.
Мен Урианхай овгийн 1000 цэргийг харуул болгон суулгасан тухай мэдээ XIII
зууны "Судрын чуулган" хэмээх сурвалжид тэмдэглэн үлдээсэн нь бий.
Соёлын биет бус ев. Хэдийгээр Дэлхийн ев гэх ойлголтод ихэвчлэн соёлын
биет ев болох түүх, соёлын үл хедлех дурегал, байгалийн дурегалт газар нутаг
зэрэг багтдаг боловч тэдгээр евийн газарт соёлын биет бус евийг тээгч угсаатны
бүлэг, хамт олон, бүлэг хүмүүс олон үеийг дамжин суурьшсаар еерсдийн зан
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заншил, уламжлал зан үйлээ байгаль, газар сав шим ертөнцтэйгөө уялдуулан
үйлдэж амьдарсаар байгаа тул ЮНЕСКО болон түүний гишүүн улсууд байгаль,
соёлын биет болон биет бус өвийг нэгэн цогц болгон авч үзэх хандлага нэмэгдэж
байна.
Соёлын биет бус өв нь хүмүүсийн бүлэг, хамт олон, зарим тохиолдолд хувь
хүмүүс соёлын өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн зан үйлүүд,
үзүүлж харуулах болон илэрхийлэх урлаг, арга үйлдлүүд, мэдлэг болон арга
ухаан, тэдгээртэй холбоотой эд өлгийн зүйл, зэмсэг, урлагийн бүтээл хийгээд
соёлын орон зайг хамарсан өргөн хүрээтэй ойлголт, ухагдахуун юм.
ЮНЕСКО-ийн тодорхойлсноор Соёлын биет бус өв нь:
•

нэгдүгээрт, эх хэл, аман зохиолын уламжлал;

•

хоёрдугаарт, язгуур урлаг, түүний тоглож үзүүлэх, илэрхийлэх хэлбэрүүд;

•

гуравдугаарт, зан үйл, ёс заншил, баяр наадам;

•

дөрөвдүгээрт, байгалийн болон сав ертенцийн тухай мэдлэг ухаан;

•

тавдугаарт, уламжлалт урлал гэсэн үндсэн таван ай савд хамаарсан,
тоолж баршгүй төрөл зүйл, элемент, асар баялаг ев юм.

Монгол улс нь Нэгдсэн үндэстний байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллага
бол ох ЮНЕСКО-ийн гишүүн хийгээд, түүний батлан хэрэгжүүлж буй соёл, соёлын
өвийн талаарх конвенцуудад нэгдэн орж үйл ажиллагаа явуулж буйн хувьд
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тэдгээр олон улсын гэрээ болон Монгол улсын хуулийн тодорхойлолт, заалтыг
удирдлага болгон 2018 онд анх удаа "Соёлын биет бус өвийн их наадам"-ыг
үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан юм.
Энэхүү их наадмын хүрээнд "Соёлын биет бус өвийн Их наадам"-ын I шатны
шалгаруулалтад Хэнтий аймгаас Язгуур урлагийн төрөлд 17 авъяастан, Гар
урлалын төрөлд 7 гар урлаач нийт 24 хүн, 5 ханатай, 6 ханатай иж бүрэн гэр
барьж тохижуулан оролцжээ.
Гар урлалын төрөлд 108 метр эсгий ширмэл бүтээл, 30 эсгийн гар урлалын
бүтээл, үндэсний иж бүрэн хувцас загварын бүтээлүүд, сийлбэр наамал хөөмөл,
зурсан зураг, баримал зэрэг бүтээлүүдийг толилуулсан байна.
Отогт найр хуримын зан үйлийг харуулсан зохиомжит тоглолтыг үзүүлсэн
ба уртын дуу, морин хуур болон ардын хөгжим, бүжиг, ерөөл магтаал, морь
бөхийн цол, исгэрээ, хөөмий, хархираа зэрэг төрлүүдийг хамруулжээ.
Төв аймгаас уламжлалт гар урлалын төрөлд шалгарсан 5 өвлөн уламжлагчийн
бүтээлийн үзэсгэлэн болон арга ажиллагааны технологийн танилцуулга, язгуур
урлагийн үзүүлэх тоглолтын их гэр гэсэн 3 гэрийг отог хэлбэрт тохижуулж, 5 ай
савын төрөлд нийт 26 өвлөн уламжлагч оролцжээ.
Эх хэл, аман уламжпалын илэрхийлэл төрөлд мал аж ахуйн холбогдолтой
уриа дуудлага, жороо үг; Ардын язгуур урлагийн төрөлд уртын дуу, ардын
хөгжим, бүжиг, аялгуут исгэрээ, богинын дуу; Гар урлалын төрөлд уламжлалт
эсгий урлал, чулуун сийлбэр, модон сийлбэр, уран хатгамал, оёдол, нэхмэл,
сүлжмэлийн урлал, Уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадмын төрлөөр айл
гэртэй холбоотой зан үйл, дэг ёс; Байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг,
заншил, уламжлалт арга технологийн төрөлд уул ус хамгаалах уламжлалт
мэдлэг зэрэг үзүүлбэрээр туе туе оролцеон байна.
Уул овоо тахих зан үйл: Өвөг дээдсийн үеэс өлзий хишгээ хайрлаж, өндөр
сүрлэг, өгөөмөр баян, сүр жавхлангаараа тансаг сайхнаараа гайхагдсан уул
хайрханаа дархлан хамгаалж, эзэд тэнгэрийг нь тахиж тайж ирсэн өнө эртний
уламжлалыг 13 дугаар зууны үеийн сурвалж бичиг "Монголын нууц товчоо"ноос тодорхой харж болно.
Бурхан Халдун уулыг тахин шүтэх бөөгийн ёс заншил, зан үйл нь Их Монгол
гүрний үеэс Их хаадын төрийн тайлга тахилгын ёслол болон өргөжиж, хожмоо
бурхны шашны сургаал, зан үйлээр баяжин хөгжсөн байна.
Овоо тахилгын зан үйл нь монголчуудын олон зуун жилийн амьдрал, түүхэн
хөгжпийн явцад бүрэлдэн бий болсон нүүдлийн соёл иргэншлийн илэрхийлэл
бөгөөд "тахилга хийнэ" гэдэг нь тэрхүү уул усны эздийг урин дуудаж, баярлуулан
баясгаж, хүсэл даатгалаа илэрхийлдэг гол зан үйл юм.
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Тахилгыг хийхдээ урьдаар зурхайн ёсны дагуу өдрөө сонгон тогтож болох
өдрийг нутаг орондоо зарлан түгээнэ. Тахилга болох өдрийн өглөө эртлэн, нар
гарахаас өмнө тахилгат газар луу хөдлөнө. Тахилгад оролцох бүх хүн идээ
будаагаа аван, гоёлын хувцсаа өмсөн, ёслол хүндэтгэлтэйгээр оролцоно. Овоо
тахилгад оролцохдоо гар хоосон очдоггүй. Гэрийн эзэн нэг дунд ташмаг (архи
хадгалдаг сав) шимийн архитай очдог. Мөн түүхий сүүний бяслаг бэлтгэж,
хайрхандаа өргөхөөс гадна, шүүсэн дээрээ тавих хатаагүй шинэхэн хурууд
ааруул, тусгайлан бэлтгэсэн ариун арц тэргүүтнийг авч очно. Урьд жилийн
тахилгын хонины ходоод авсан хүн дараа жилийн шүүсийг бэлтгэнэ.
Тахилгат уул овоонд уулын эзэн хатад, хаалгач, цэрэг, эрдэнэсийн санг
арвижуулан сахигч уулс толгод, ухаа гүвээ байдаг. Иймд тахилгын овоонд
хүрэхийнхээ өмнө эдгээр хүндлэгдэж заагдсан уул овоонд хүндэтгэл үзүүлэн
арц хүж уугиулж, цацал өргөн байж тахилгат овоондоо очдог гэж эрдэмтэн
О.Сүхбаатар агсан "Монгол газар усны нэрийн домог" номондоо бичсэн байдаг.
Юуны урьд овоогоо засна. Овооны голч модонд хийморийн дарцаг хийсгэж,
сан тавих тавиур чулуунуудыг бэлтгэнэ. Гол зочин нь овооны баруун хойд талыг
барьж сууна. Овооны өмнө тахилын зүйлс болох цагаан идээ, бүхэл шүүс, өрөм
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тосоо өрж, нар мандах үед тахилга эхпэхэд арц хүж, ариун үнэртэн уугиулан,
тухайн нутаг ус, уул овоонд зориулсан сан судар айлтгахад оролцогчид даллага
авдаг. Тахилгад оролцогчид бие, хэл, сэтгэлээ төв байлган, өөрт байх гэм
буруугаа цагаатгахыг хүсэн наминчилдаг. Өр ширгүй, өвчин зовлонгүй, айх
аюулгүй, амар тайван байлгахыг уул усандаа даатган, "Тал дүүрэн адуу, тэмээ,
хот дүүрэн хонь үхрийн хишгийг өгмүй" гэж дуудна. Бүх хүнд овооны хишгээс
хүртээгээд уулын бэлд бууж ирээд найр наадмаа эхэлдэг. Тахилгат уул ус нь
түүхэн учир шалтгаан, шашин шүтлэг, зан үйлийн уламжлал, уугуул суугуул зон
олны эрт цагаас баримталсан ёс дэг, уул хайрханы орших байрлал, сүр жавхпан
зэрэг олон зүйлийг багтаасан онцлогтой ажээ.
Сангийн судар: Уул овоо тахих зан үйл Монголд шарын шашин хүчтэй
дэлгэрсэн Х1У-Х\/11 зууны үеэс хожмын XX зууныг хүртэл хийгдэж, тахилгат
газар оронтой холбоотой олон сангийн судар, ном зохиогдсон байдаг. Үүний
нэгэн адил Бурхан Халдун уулын тахилга, тайлга нь сүүлд бурхны шашны дэг
ёсоор хийгдсэн байна.
Эл уулын сангийн судрыг Зава Дамдин Дашдондовын хүсэлтийн дагуу ХҮ
жарны шороон морин жилийн зуны эхэн сарын 21-нд буюу 1928 онд зохиожээ.
О.Сүхбаатарын 2001 онд эмхэтгэсэн "Монголын тахилгат газар нутгийн судар
оршвой" номд орсон "Гүндсамбуу хэмээн алдаршсан газрыг баригч (уул)-ийн
эрхт тэнгэр, лус, шивдагуудад ариусгал тахил өргөх ёсхотолд сайн баясгалангийн
хурим хэмээгдэх" судраас толилуулъя.
Намо гүру базра пааниеэ
Ялгуусан бүхний хүчин чадалт Очирт орны
Хурдан морь
Ялгуугч түшмэл, цэргийн ноён, Сүлдэн тэнгэр тэргүүтэн
Юун боловч хуурмаг зохионгуйн үйлсээр
Умар зүгийн шашин. амьтныг өнөд тэтгэ
Эндэх хүчний нөхдийг хувилгасан Чингис хааны мэндэлсэн орон Хэнтий
ханы уул нуруунд багтсан Гүндсамбуу хэмээн алдаршсан газрыг баригчийн
эрхтэд оршсон тэнгэр, лус, шивдагуудад ариусгал тахил өргөхийг хүсвээс тахил,
балин, дээд эд зай, жансигийг ёсоор барилдуулах хийгээд нэн ялангуяа үнэр
анхилаг, амт шимийн ариусгалын зайн утаан үүлийг цогц мэт баясгаруулан
үйлдээд, аврал явуулах сэтгэлийг үүсгэн, эн тэргүүнээ цаглашгүй дөрөвт тавиад
өөрийн чанарын Чагдор тэргүүтэн Ядам алинд ч болсон омгийг оршуулснаар
ариусгалын зайг Амрита-гаар ариусган, свабхава-гаар адистидла:
Хоосон чанарын агараас Ум аа хум-ын гэрэлд шимтэгнээс үүдэн ариусгал
тахил хүсэл эрдмийн цогц огторгуйн машид хэтэрсэн сацралын зодуудын эрхт
оронд баясган жаргуулахын чадал лугаа төгөлдөр болтугай. Ом сарва бид пүүра
сура суар авартаяа авартаяа
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Хо: базра спхарнаихам суухаа хэмээн Намхайзодын чагжа (Огторгуйн
сангийн мутар) сэлтийг гурвантаа унш. Дуршлаар зургаан тарни ба зургаан
мутраар ч адистидлахдаа Миний санасан...хэмээх тэргүүтнээ үнэн хүчээр өгүүл.
Түүнээс:
Хум,
Ялгуусан бүхний айлдал энэрэлийн чадлын уужим төвөөс
Усар зүгийн монгол орныг номхтгохын тул огоот заларсан
Ядам, тэнгэр, багш, сахиулсны чуулган бүгд
Цаглашгүй нигүүлсэхүйн эрхээр энэ орноо ирэгтүн.
Буяны арван билэг төгс Хэнтий ханы оргил
Ян сарьдаг арван гурван хан уул тэргүүтнээ оршсон
Баатар дагинас, тангарагтны чуулган бүхэн
Баяслын бүжиглэлээр өөдлөн энэ орноо залрапун.
Нэн ялангуяа бат өндөр сүр жавхлант эрдэнийн уул
Нэвтэрхийеэ билэгдлээр Гүндсамбуу хэмээн нэрийдсэн
Тэнгэрийн буяны садан үлэмжийн ид хүчтэний
Тэнгэрлэг эцэг, эх, хөвгүүн чуулган сэлтэс энэ орноо ирэгтүн.
Амины мутрын дүрс хөргөөс үйлдсэн нөхдийн эрхин
Адууны тэнгэр, Хонины тэнгэр, Үхрийн тэнгэр, Эдийн тэнгэр
А ху сангийн эзэн, Эдийн эзэн, Хурын эзэн, Салхины эзэн
Арилгасан сансар, найман аймгийн чуулганууд энэ орноо ирэгтүн
Онцолбоос энэ орны уул даваа, мөрөн гол, цас мөс, хад чулуу
Ойл усан, рашаан эм тэргүүтнийг эрхшээн хураасан
Орны тэнгэр, лус, шивдагийн хань нөхдийг
Ойгүй ариусгал тахилын зочноор дуудсанаар энд ирэгтүн.
Хоёр усан тахил. чухаг эдлэл, хөгжим цэнгэл, хүспийн таван эрдэм
Хоормог, тараг, суу. цай, дарс тэргүүтэн идээ сэлт
Хосгүй үнэт эрдэнэс, алт мөнгө. торго хувцас, эм тан, үр жимс
Холбогдох өөрийн сахиус, хуягдуулга, дайсныг дарагч мэсийн язгуур
Дайр буга, зээр гөрөөс тэргүүтэн гөрөөдийн чуулган
Дайчин барс, ирвэс, хавлан гурваар тэргүүлсэн араатны чуулган
Дархан сүрэг-морь, үхэр, хонь, тэмээ тэргүүтний чуулган
Далай өлзийт сэтгэлд зохист асар олон эд баялаг
Гайхам жансигийн зохилдсон элдэв дээдийн эд зайгаар
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Газар хийгээд завсрын үзэгдлийн орныг дүүргэн өргөе
Жагсаан өрсөн улаан, цагаан зандан, тэнгэрийн арц, агар
Жагар гүгэл, хээрийн суйх, цагаан агь, балуун зэрэг
Үнэр шимт элдэв эм хүнсийг сайтар шатаасан
Үүлэн утааг хүсэлт эрдмийн далайгаар адистидлаад
Авралын орон, хуурмаггүй багш, ядам, тэнгэр
Амгалан ажирагсан хөвгүүн сэлт дагинас сахиулсан
Агуу хүчит орны тэнгэр, шивдаг, найман аймаг
Авралт дээд, доод зочдын язгуур бүхнийг тахин шагная.
Хамгаас онцгой Хэнтий хан зэрэг бэрх хэцүү өндөрлөг
Хаан уул тэргүүтэн асар олон хан уулын
Хавтгай дээд оронд оршсон баатар дагинас болон
Харилтгүй сахигч эх, тангарагтныг тахин, зохист бүхнийг шагная.
Чилгэр цагаан зүгийн тэнгэрийн язгуурыг сахин тэтгэж
Чивэлт хар зүгийн шуламсын язгуурыг мөхөөх ид хүчит
Чингис хааны мэндэлсэн орон их тэнгэр Гүндсамбуу
Чин сүжигт эх хөвгүүн, зарлигийн элчийн чуулганыг шагная
Эд баялгийн хишиг буян, идээ ундааг машид арвижуулсан
Ээлт Адууны тэнгэр, Хонины тэнгэр, Баялгийн тэнгэр, эдийн тэнгэр
Элдэв ц асхур, хуй салхи, чийг дулааныг эрхшээн үйлдсэн
Эрхт тэнгэр чөтгөрийн цэргийн чуулганы ирд хувилгааныг шагная
Уужим орон газрын энэ зүгт чухаг хамаатай
Уул овоо, асга хад, намаг ширэг, зүлэг ногоо, ой мод
Ургих бургих рашааны шим, хадны хонгил, тэнгэр шүтээн
Ургаа үхэр чулуу, өнчин мод тэргуүтэн
Уул ус бүхэнд оршоод эрхшээн хураасан
Хурмаст тэнгэр, лус ягчис, далайн эм тэргүүтэн
Хүмүүн бус их хүчит хэтийдсэн омогт богдос НӨХДИЙГ
Хүслийн таван эрдэм теге ариусгалаар шагная.
Товчилбоос энэ газар орны энэ зүгт оршоод
Тойлох ба бүрнийгдааж, хамсаа болон зохиох
Толбогуй цагаан зугийг тэтгэсэн, тэнгэр лус, шивдагууд
Тойрсон дагуул нөхөд, өмөг түшээг нь үлдээлгүй шагная.
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Тэр мэтээр баясган үйлдэх хүсэл эрдмийн тахил
Тэсэргүү нисванисын дэвийг арилгагч ариун тахилыг хэтийдүүлснээр
Эс мэдсэний эрхээр үйлдсэн гэм алдаст явдлуудыг
Их энэрлээр хүлцэн зохиож, хайрлан соёрх.
Чадагчийн нийт шашин, нэн ялангуяа Зонховын
Чанд судар, тарнийн сайн ёс арван зугт дэлгэрч
Шашныг баригч дээд төрөлхтний өлмий батдаад
Шар хуврагийн аймаг болон номлол бүтээлийг арвитган зохио.
Ертөнц нийтэд болоод нэн ялангуяа энэ зүгийн орноо
Ерөөлгүй өвчин хижиг, хямрал самуурал, зуд турхан, хулгай дээрэм зэрэг
Есөн жорын үл зохилдох онц хүчир хөнөөл эс гараад
Ер сав шимийн цог учралыг зуны далай мэт арвитгаж хайрла.
Олон бид бүхний эрдэм тахил нөхөд сэлтүүд
Огтхон ч хүмүүн ба хүмүүн бусын хорлолоор үл гартаад
Ойлон санасан хэрэг бүхэн сэтгэлчлэн бүтэж
Онцолж дээр үгүй бодийг бүтээхийн хамсааг зохиогтун.
Өвчин хуучингүй буян төгсөөр амин насан батдаж
Өнөд үл барагдах еёөн хүслийн учрал, эдийн хишиг арвидан
Өчүүхэн ч бууршгүй буян хишиг тэргүүтэн
Өрнөх тус амгалангийн сайн чуулган дэлгэрэхийн өлзийг соёрх.
Онцын Хэрүга цогт Жавзандамбын итгэл
Оор хувилгаан зэргээр өөдөлснөөр зарлигийн түшмэл мэт
Орны их тэнгэр - бээр бид бүхнийг өдөр шөнийн цагт
Огт үл алгасран сахин аврахын өлзий хутаг орштугай.
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20-р зураг.
Бурхан Халдун уулын сангийн судар
(Монгол улсдахь тахилгат газар нутаг, 2009)
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Тал хээрийн адуу: Бурхан халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг
орших бүс нутагт энэ бүс нутгийн байгалийн хэв шинжид зохицсон адууны
омог, үүлдрийг бий болгож, өсгөж үржүүлдэг.
Монгол адууны хүзүү богино, чээж өргөн, нуруу шулуун, урт, хондлой
бөөрөнхий, чац намхан, сахлаг өтгөн дэл сүүлтэй байдаг. Монгол үүлдрийн
адууны дотор галбир бие цогцос, тэсвэр хатуужил, хурдлах чадвар, ашиг
шимийн онцлог ялгаатай. "Тэсийн гол", "Галшир", "Дархад", "Сангийн далай",
"Шанхай" зэрэгомогхэвшлүүд бий. Монгол үүлдрийн адууг галбир бие цогцосны
байдлаар дотор нь ойн, тал хээрийн, уулын, говийн гэж дөрвөн хэв шинжид
хуваана. Энэ ангиллаар ойн хэв шинжийн адуунд Булган, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Увс
аймгийн, тал хээрийн шинжид Хэнтий, Дорнод, Дундговь аймгийн, уулын хэв
шинжид Баян-Өлгий, Ховд, Завхан, Архангай, Өвөрхангай аймгийн, говийн хэв
шинжид Өмнөговь, Дорноговь, Сүхбаатар, Баянхонгор, Говь-Алтай аймгийн
адууг оруулдаг. Тал хээрийн адуу ойн хэв шинжийн адуунаас биеэр жижи г
боловч уналгын чийрэг хэв шинжтэй, биеийн цээжин тал нь сайн хөгжсөн
байдаг. Энэ бүсийн гол төлөөлөл болох омог "Галшар" хэмээх адуу юм.

21-р зураг.
Талын адуучин

Хуучин Сэцэн хан аймаг, Хардэл жанжин Бэйсийн хошуу нутаг буюу одоогийн
Хэнтий аймгийн Галшар, Баянхутаг сумдын морьд Монголын гайхамшигтай
хурдан хүлэг хэмээн алдаршжээ. Сэцэн аймгийн Хардал жанжин бэйс хэмээн
Монгол даяар алдраа дуурсгасан Минжүүрдоржийн Пүрэвжав бол хурдан
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удамт хүлэг морьдыг сонгон үржүүлж, Галшар хэвшлийн адууг бий болгосон хүн
юм. XX зуунд халх даяар нэрээ дуурсгасан Галшарын уяачид 7 хошуу даншиг,
дээрхийн болон улсын наадамд 30-аад түрүү, 90 гаруй айраг авсны дотор
Хардал бэйсийн уяа 9 түрүү, 29 айраг авчээ. Пүрэвжав бэйс "Нууцаас нууц,
далдаас далд шулуун журамт" хэмээх судрыг нутгийн нэртэй уяач шинжээчтэй
хамтран бичсэн байдаг.
Галшарын унага гэдэг газар эрээлэм хурдтай хоёр сугандаа гуурстай, хонгор
голдуу зүстэй гэж магтдаг. Галшарын хурдан хүлэг морьдоос XIX зууны сүүл
үед Түмний эх Саарал алаг, Зандан хүрэн, Их бага оготор Хонгор, Арслан хул,
Номинцэнхэр, XX зууны үед Мэнгэт халиун, Элбэг хээр, Идэр хээр, Хонгорзээрд,
Зандан буурал, Босоо улаан зэрэг их насны хурдан морьд байв. Галшар нутгийн
сайн уяачид адууны үржлийн дане хөтөлж, хурдан морьдыг халхын аль ч
нутгаас ямар ч үнээр хамаагүй авч, үүлдэр угсааг сайжруулан үржүүлдэг байжээ.
Монголчууд эртнээс нохойг ан ав, уналга, ачлагад хэрэглэх болсон ба бусдад
худалдаж, бэлэглэх, тэрчлэн нохойн арьс үсийг ахуйн зориулалтаар ашиглаж
байсан тухай түүхийн сурвалж бичигт дурдсан зүйл цөөнгүй бий. Тухайлбал,
Юань улсын судрын 101 дүгээр дэвтэрт "Ляодунд нохой өртөө" байсан гэсэн
мэдээ бий. Бас Монголын ихэе дээдэе ав хоморгод маш олон гарз тайга авч
морддог байсан тухай бүдэпхэн мэдээ байдгийг судлаачид тэмдэглэсэн байдаг.
Өдгөө нохойгоор ан хийх явдал бараг мартагдеан бөгөөд Хэнтий аймгийн
зарим сумдын нутагт үлдэж хоцорсон байдаг. Энэ талаар товч өгүүлбэл, Нохойг
анд дасгахдаа эр кичигийн /гөлөгний/ имийг сөөрхөж /агталж/ засдаг. Тэмээ
засдаг аргаар имийг нь сугалж нохойг агтална. Өдөр судар үзэж зөөлөн гариг
өдөр чимхэнэ /гөлөгний теме, теме засаа, имийг нь нэг гарын хоёр хуруугаар
чимхэж авах/. Билгийн тооллын шинийн сайн ээлтэй зөөлөн гараг өдрүүдэд
тел мал нялх амьтдын имийг сугалан авч чимхдэг. Гөлөгний хүзүүг араглаж
нэг эрэгтэй хүн түүнийг дараад сууна. Хоёр эрэгтэй хүн засах гөлөгний хойт
хоёр хөлийг нь татаж, өөр нэгэн эрэгтэй имийг нь сугалж авдаг. Засаа имийг
нь сугалж агталсан хүнийг гөлгөнд харуулдаггүй. Учир нь нохой им засаагий
нь авч хөнгөлөн агталсан хүнээ сайтар нүдэлж таньдаг. Иймд дараа нь зууж
довтлон дайрахаас болгоомжилж буй нь энэ юм. Анч нохой болгох гөлгөө
анчин дагуулж ан барих арга дадалд сургадаг. Малый хашаа хорооны
гадаа хер цае, хэц газар луу хонины бөөрөнхийлсөн түүдэг /томох ноос, ус,
хялгасыг бөөгнөрүүлж бэлтгэсэн нь/ ноос өнхрүүлж, араас нь гөлгөө турхиран
хөөцөлдүүлдэг. Гөлөг түүдэг ноосыг хөөж бариад зуухад гөлгөө нэрээр нь
дууддаг. Зуусан түүдгээ гөлөг эзэндээ авчирч өгвөл хоёр гурван хэрчим мах
гөлгөндөө өгдөг. Эзэн түүдэг ноосоо гөлөгнөөс аваад хэд хэд өнхрүүлэн гөлгөөр
хөөлгөн бариулж зугаацуулдаг. Гөлөг зуусан түүдэг ноосоо эзэндээ авчран егч
хэрчим мах идеэнээр түүнд амташч түүдэг зуух дадалтай болдог. Гөлөг түүдэг
ноосоо зуучхаад эзэндээ авчирч өгөхгүй энд тэнд хаях бол гөлгөө нэрлэн
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дуудаж мах үнэртүүлэн горьдуулж байгаад түүдгээ дахин дахин шидэж барьсан
түүдгээ эзэндээ авчирч дастал нь хөөлгөдөг. Нохойгоо хоёр наснаас нь эхлэн
ятуу, хулгана зурамны араас турхиран хөөлгөж сургана. Хоёр настай анч нохойг
урианхайд муу шагаа гэнэ. Мөн тусгай нүхэнд урхи тавиад түүнд дөхөж ирсэн
мөндлийг хашгиран үргээж, гөлгөө турхиран мөндлийг хөөлгөж бариулаад,
махнаас нь өгч ангийн махны амтанд оруулдаг.

22-р зураг.
Талын анчид (Зураач Д.Нямдорж, 2018 он)

Гурван настай анч нохойг сайн шагаа гэнэ. Түүний анх барьсан ангийн махнаас
нь идүүлдэггүй. Барьсан ангаа эзэндээ авчирч өгөлгүй өөрөө идвэл шавхуурдан
загнаад хоол өгөлгүй сойдог. Улмаар барьсан ангаа удаа дараалан анчин эзэндээ
авчирч өгөхгүй бол удаанаар сойж өлсгөж хашраадаг. Барьсан ангаа эзэндээ
авчирч өгвөл эзэн нь авч явсан махнаасаа үнэртүүлж идүүлж сургадаг. Эзнийхээ
гараас мах идэж амташсан нохой барьсан ангаа өөрөө идэхгүй, хээр хаяхгүй
амандаа зуусаар эзэндээ шууд давхиж ирээд оцойн сууж, эзнээсээ мах горьдож
эрхэлдэг дадалтай болдог байна. Анчин нохойд ангийн халуун цус идүүлдэггүй.
Халуун цус уусан нохойны хөлд нь цус бууж тавхай нь тасардаг гэмтэй. Хэрэв
нохой халуун цус уусан байвал хурс /ааруул/ шарж идүүлдэг. Анчин хурсыг
зун бэлтгээд анд явахдаа махны хамт авч явдаг. Сайн шагаа анч нохойн чих нь
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том дэлбэгэр, толгой том, завьж дарвагар, том амтай байдаг. Анч нохойн цээж
нь гурвалжиндуу байвал газрын уруу ан хөөж гүйцэхдээ сайн, бөгсөн тал нь
зузаан бол газрын өөд сайн ажгуу. Нохойгоор ангуучлан явахын өмнө түүнийг
тэжээгээд сойдог. Сойлт нь таарсан нохойдоо тос шингээсэн эсгий идүүлдэг.
Тостой эсгий идсэн нохойн гэдсэн дотор байгаа ясны хэлтэрхий туугдаж, өөх
тос нь эсгийд шингэж хөнгөрөн цэвэршдэг. Ингэснээр нохой хурдан гавшгай
болдог. Сайн анч нохой аргаль, янгир, марал буга, чоно, үнэгийг хялбархан
барьж чаддаг. Анч нохойг үхэхэд бие гүйцсэн хонь муулаад сүүлнээс нь нохойн
аманд зуулгаж, нохойн сүүлийг угаар нь огтлон дэрлүүлээд, толгойг нь урд
зүг харуулан хүндтэй хөдөөлүүлдэг зан үйлтэй. Анчин эзэн энэ төрөлдөө чи
сайн нохой байлаа, дараа төрөлдөө хүн болж төрөөрэй гэж бэлгэдэн ерөөдөг
учиртай.
Түүнчлэн Бурхан халдун, түүнийг хүрээлсэн, тахилгат газар нутагт орших
энэ бүс нутагт уртын дууны өв, уламжлал мөн өндөр уламжпагдсан байдаг.
Тухайлбал, Төв Халхын уртын дууны үндсэн аялгуу болох Хурх-Биндэр
аялгуугаар дуулдаг байна. Жишээлбэл, "Хэрлэнгийн барьяа" хэмээх уртын дууг
туе аялгуугаар дуулсан нь Монгол даяар алдартай болсон байдаг. Үүнд,
Хэрлэнгийн барьяа гэжээ
Хөхрөн хүдэнтсээр харагдана
Хэрлэн гэгчээ гол минь ай хүү хөөрхий дээ
Хэнтийн Хэрлэн голоос эхлэлтэй ай хүү
Элсэн голоо урсан урссаар
Баргийн далайд цутганам билээ зээ.
Хэрлэн гэгч та мину хөөрхий
Хөхрөн хүдэнтсээр харагдана билээ зээ
Хэрлэн гэгч гол минь хөөрхий
Хэрлэн голоос эхлэлтэй
Элсэн голоор урсан урссаар
Баргийн далайд цутгана...г.м
Монгол үндэстний уртын дуу бол аялгууны хэлбэр хийц, бутэц зохиомж,
дуулах чадамжийн дээд хязгаарыг шаардсан тусгай дэг жаягтай нүүдэлчний
ертөнцийг үзэх гүн ухааны үзлийн тулгуур төрөл болохын хувьд монгол
үндэстний дуу хөгжмийн урлагийн хосгүй шилдэг дээж юм. Дэлхийд өөр хаана ч
тэгж дуулдаггүй, харин нүүдэлчин монголчууд Монгол нутагтаа монгол хэлээрээ
үүсгэн хөгжүүлж өнөөг хүртэл дуулсаар ирсэн билээ.
Уртын дуу хэдийд үүссэнийг одоогоор тогтоосон зүйлгүй байгаа бөгөөд
Хүннү гүрний үед холбогдох Хятадын зарим эх бичигт Хятадын хойд зүгт
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амьдрах нүүдэлчид "Чоно улих мэт" хачин сонин дуулдаг тухай дурджээ. Энэ
нь монголчуудын өвөг дээдэс уртын дууг 2400 жилийн тэртээ дуулдаг байсныг
нотолж буй хэрэг юм.
Уртын дууны үүсэл хөгжил нь нүүдэлчин малчдын амьдарч ирсэн байгаль
орчин, ахуй соёлын хэв маяг, хэрэгцээ шаардлагаас үүсэн гарсан төл авахуулах,
мал дуудах ая дуудлага, бөөгийн дуудлага, уухайн ая, хурдан морины гийнгоо,
ерөөл магтаал, туулийн аялгуу зэрэг зан үйлийн аман ая аялгуутай нягт
холбоотой гэж эрдэмтэд санал нэгтэй үздэг юм.
Энэ төрлийн дууны үг, яруу найраг болон ая аялгуунд нүүдэлчин монголчуудын
гүн ухааны сэтгэлгээ, сайн сайхны бэлгэдэл, орчлон ертөнц, байгаль дэлхий, хүн
амыан, өвөг дээдэс, төр улсдаа хандсан бишрэл хүндэтгэл, эцэг эх, үр хүүхэд,
хань ижлээ гэсэн энэрэл хайр нэвт шингэсэн байдаг. Уртын дуу нь ард түмний
эгэл жирийн амьдрал, ёс заншил, зан үйлийн салшгүй хэсэг, дуу хөгжмийн
хосгүй гайхамшигт шилмэл урлаг болон хөгжиж, монгол угсаатны оюуны соёл,
ёс суртахуун, гоо сайхны үнэлэмжийг өөртөө тээн үеэс үед уламжлагдан өнөөг
хүргэжээ.
Уртын дуу нь дуулах арга барил, аялгуу, үргэлжлэх хугацаа зэргээрээ дэлхий
дахины дууны урлагийн бусад төрлөөс онцгойрон ялгардгаараа нэн өвөрмөц.
Уртын дууг дуулахдаа ямар ч төрлийн дуунаас илүү уужим, уртаар уянгалуулан
аялахын хамт нугалаа гаргах, доод өнгөнөөс дээд өнгөнд огцом шилжих,
цохилго, хаялга хийх, шуранхайлах, нийтээр түрэх зэргээр дуулах урлагийн
өвөрмөц олон арга барилыг хослон хэрэглэдэг байна.
Монгол ардын уртын дууг ерөнхийд нь айзам уртын дуу, жирийн уртын
дуу, бэсрэг уртын дуу гэж ангилж үзэж болох юм. Монголын ард түмний дунд
"Эртний сайхан", "Түмний эх", "Өвгөн шувуу", "Уяхан Замбуутивийн наран",
"Дуртмал сайхан", "Хэрлэнгийн барьяа" зэрэг айзам уртын дуу нэн алдартай
бөгөөд зарим уртын дууг хэдэн арван бадаг үргэлжпүүлэн дуулдаг юм. Монгол
уртын дууны шүлгийг өөр хэл дээр хөрвүүлж дуулахад туйлын хязгаарлагдмал
бөгөөд морин хуур хөгжмөөр, заримдаа лимбэтэй хавсран дагаж тоглох
уламжлал нэгэнт тогтжээ.
Монголчуудын ахуйн болоод тер, иргэний зан заншил, зан үйл, баяр наадам,
төрийн ёслолын үеэр уртын дуу нь морин хуур хөгжмийн хамт хүндтэй байр
эзэлж гоо зүй, уран сайхны хувьд эрхэм нандин үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Монгол
уртын дууны нутаг нутгийн салбар төрлүүд Өвөр Монгол, Буриад, Халимаг зэрэг
Монгол хэлтнүүдийн нутагт тархсан байдаг юм. Монгол хэл, монгол үндэстний
уртын дуу, хөөмий, морин хуур хөгжим, биелгээ бүжиг нь монголчуудын оюун
санаа, урлаг, гоо сайхны сэтгэлгээ, туурвил бүтээлийн эх ундарга, соёлын бусад
өвийн үндэс язгуур болж байна.
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Дэлхийн боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага болох ЮНЕСКО нь
"Монгол үндэсний уртын дуу"-г 2008 онд "Биет бус соёлын өвийн Төлөөллийн
жагсаалт"-д бүртгэн авч алдаршуулсан билээ.

3.2 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛУУД
Гурван голын эх буюу гурван мөрний тэргүүн нь Монголчуудын алтан
ургийн үүсч мандсан, их хаадаа өргөмжилсөн, эцэг өвгөдийнхээ шарилыг
тавьсан ариун дагшин нутаг бөгөөд Монголын нууц товчоонд (§179) Чингис
хаан, Ван хантай эв эвдрүүлэв хэмээн Жамуха, Алтай, Хучар нарт хандан элч
илгээхдээ: "Гурван мөрний тэргүүнд (эхэнд) хэнийг ч бүү буулгагтун" хэмээн
өгүүлж элч илгээсэн тухай өгүүлдэг.
Тийнхүү онцгойлон захисан "Гурван мөрний тэргүүн" гэдэг нь хаана байдаг
Монголчуудын түүхэнд ямар ач холбогдолтой болох талаар үе, үеийн эрдэмтэд
судалсаар иржээ. Гурван мөрний эх хэмээх энэхүүтүүхэн газрыгдоктор Х.Пэрлээ,
доктор С.Бадамхатан нарын зэрэг нэрт эрдэмтдийн удирдсан Монгол, Герман,
Япон улсын хамтарсан олон улсын баг 1961, 1984-1989, 1990-1993 онуудад
судалгаа хийсэн ба өдгөө үргэлжлүүлэн судалгаа хийсээр байна.
Эрдэмтдийн судалгааны үр дүнд Монголын нууц товчоонд дурдагддаг
газар усны нэр, түүх соёлын олон чухал асуудлыг тодруулан тавьсан байна.
Түүний дотор Онон, ХэрлэнДуул гурван мөрний эх авсан Бурхан Халдун уул нь
өнөөгийн Их Хэнтий уул гэдгийг тогтоосон аж.
Судалгааны үр дүнд Монголчуудын гол нутаг-гурван мөрний тэргүүнд: нэгд,
язгуурын монгол аймгууд нутаглаж, Чингис хааны өвөг дээдэс Бодончар улсаа
байгуулсан, хоёрт, эцэг өвгөдөө нутаглуулдаг Ихэсийн газар байсан ба хожим
Ихэсийн газрыг өргөтгөж Их хориг болгосон, гуравт, Хубилай хааны ач хүү
хунтайж Гамала Хархорумын захирагч байхдаа Бурхан Халдун нэрт газар нэгэн
том дуганыг бариулж тахилга хийлгэсэн, мөн XVII зуунд Хэнтийн нуруу Сарьдаг
уулын өвөрт Өндөр гэгээн өөрийн хийд, Цагаан хотоо байгуулж байсан зэргийг
тогтоогоод байгаа ба Монголчуудын хувьд чухал ач холбогдолтой газар нутаг
юм.
Хар зүрхний хөх нуур нь Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт
Бурхан Халдун уулын өвөрт Бага буурлын зүүн өмнө, Юдэгийн голын эх,
Бяруутын бүрдний эхэнд хойд өргөрөгийн 48°01'15", зүүн уртрагийн 108°5б'45"ын солбицолд, далайн түвшнээс дээш 1615.0 метрийн өндөрт оршдог. "Монголын
нууц товчоо"-нд Бурхан Халдуны өвөр хүртэлх дотор Сэнгүр горхины Хар
зүрхний хөх нуур (Монголын нууц товчоо, 122) хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Энд
гуравдугаар жарны Амарлингуй хэмээх шороон шаргачин тахиа жил буюу 1189
онд Жүрхэний Сорхату Жүрхийн хөвүүн Соча Бэхи, Нэхүн тайжийн хөвүүн Хучар,
47

дэлхийн өв
Хутула ханы хөвуүн Алтан зэрэг нөлөө бүхий язгууртнууд Есүхэй баатрын хөвүүн
Тэмүжинг хамаг Монголын хаан ширээнд өргөмжилсөн түүхт газар билээ.
Хагийн хар нуур Бурхан Халдун уулнаас баруун тийш Туул голын баруун
талын томоохон цутгалын нэг болох Хонгорын голын эхэнд, хойд өргөргийн
48°24'50", зүүн уртрагийн 107°54'40"-ын солбицолд, далайн түвшнээс
дээш 1817.3 метрийн өндөрт оршдог, үзэсгэлэн төгөлдөр, байгалийн нэгэн
гайхамшигт өв газар юм. Хагийн хар нуур нь Хийдийн сарьдгаас эх авч байсан
эртний мөсдөлтийн хажуугийн морайнд Ар хүлэр буюу Нуурын голын хөндий
боогдсоноос үүссэн эртний мөсдөлтийн гаралтай үлдэгдэл нуур аж. Нуур голын
хөндий 2.7ам км талбайтай, 2.5 км урт, 1.1 км өргөн, эргийн шугамын урт нь
6.2 км, дундаж гүн нь 15 м, хамгийн гүн нь төв хэсэгтээ 25 м байдаг. Нуурт
Хүлэр, Ар хийдийн горхиуд цутгах бөгөөд нуураас Хоолойн гол эх аван урсаж,
Хүнхэр харын голтой нийлэн, Хагийн гол болон урсдаг. Зуны саруудад нуурын
усны дулаан 15-17 хэм байдаг бол 10м-ийн гүнд 8-9 хэм, ёроолдоо 7-7.5 хэм
болж буурдаг. Нуурын эргэн тойрон дахь эртний мөсдөлтийн хотгор гүдгэрийн
өвөрмөц тогтоцтой, үзэсгэлэнт байгаль нь аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд ихээхэн
ач холбогдолтой. Энэ нуурын нэр нь "Монголын нууц товчоо"-нд Өхөртү Жубур
хэмээн тэмдэглэгдсэн бөгөөд Монголын түүхэнд холбогдох дурсгалт газар
нутгийн нэг гэж үзэх бүрэн үндэслэлтэй юм.
Хөдөө арал нь Хэнтий аймгийн нутагт Хэрлэнбаян улаан уулнаас урагш,
Хэрлэн тооно уулнаас баруун тийш Хэрлэнгийн тохойд далайн түвшнээс дээш
1300 метр өндөрт орших 30 гаруй километр урт, 20 гаруй километр өргөн
тал юм. Хөдөө арал бол Их хуралдай хуралдаж Өгөөдэй, Мөнх, Есөнтөмөр
хааныг хаан ширээнд өргөмжилж байсан түүхт газар юм. Хөдөө нуур, Тосон
нуур, Замагт нуур, Цагаан нуур зэрэг хэд хэдэн нуур бий. Хэрлэнбаян улаан
уулын өвөрт Хэрлэн рүү шургаж орсон Дөрвөлжин, Сүүл, Их улаан толгой,
Бага улаан толгой, Олон овоо, Тахилгат гацаа хэмээх долоон жижигхэн толгой
байдаг бөгөөд энэ долоон толгойг нутгийн ардууд долоод гэж нэрлэдэг байна.
Эдгээр долоон толгойг судлаачид "Монголын нууц товчоо"-нд гардаг "Долоон
болдог" гэж үздэг байна.
Рашаан хад: Хан Хэнтий болон тахилгат Бурхан Халдун уулаас зүүн тийш
Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг Биндэр уулын зүүн урд хормойн
цохиотой үзүүрийг Рашаан хад гэнэ. Рашаан хад ойт хээрийн бүсэд орших
бөгөөд уул тал хосолсон ой мод, өвс ургамал тэгшхэн, нэн эртний хүн
төдийгүй өнөөгийн нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэн, аж төрдөг малчдад байгаль
газарзүйн тун тохиромжтой нөхцөл бүрдсэн нутаг билээ. Энэ орчимд эртний
булш олонтойгоос гадна палеолит, неолитийн чулуун ба хүрэл зэвсэг, Хүннү,
Кидан, Монгол гүрний үед холбогдох шавар сав, сумны зэв зэрэг олдвор
элбэг тааралддаг. Эндхийн хаднаа полеолитийн үеэс эхлэн дундад зууны үеийг
хүртэл ан амьтан, хүний зураг, хэдэн зуун тамга тэмдэг сийлж, Орхон, Енисей,
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Кидан, Араб, Перс, Монгол, Төвд зэрэг хорь орчим бичээс үлдээжээ. Монголын
Дорнод хэсгээс Рашаан хад шиг археологийн цогцолбор дурсгал одоо хүртэл
илэрч мэдэгдээгүй бөгөөд нэн эртнээс дундад зууныг хүртэл Монголын эртний
соёлын нэгэн төв энэ нутагт байсан бололтой.

Рашаан хаднаа сийлсэн хэдэн зуун тамга тэмдэг, хүн амыны дүрс, зураг
сийлбэр түүхийн өөр өөр үед хамаардаг. Тухайлбал, палеолитийн үед хамаарах
зураг нь түүхийн хожуу үед холбогдох бусад зургаас дүрсэлсэн амыан,
дүрслэлийн арга барилаараа өвөрмөц юм. Үүнд арслан заан, савагт хирс,
хожуу үеийн зургуудаас хэмжээгээрээ том төдийгүй. Амьтны дүрийн гадаад
хүрээг харьцангуй өргөн гарган дүрсэлж, түүний ерөнхий төрхийг харуулахыг
хичээснээс бус, түүнийг нарийн утгатай, байгаа байдлыг яг хуулбарлан гаргахыг
эрмэлзээгүй байдал ажиглагдана.
Дээд палеолитийн үед амьдарч байсан эртний хүмүүс нутгийнхаа янз бүрийн
цахиураар зэвсэг хийж хулан, арслан, заан, савагт хирс зэрэг амьтныг агнаж
амьдардаг байсан бөгөөд хад цохионоо тэдгээрийн дүрсийг урлан үлдээжээ.
Өглөгчийн хэрэм нь Хэнтий аймгийн Батширээт сумын төвөөс баруун урагш
45 км, Баян гол Өглөгчийн голд нийлэх бэлчрээс 8-10 км орчим зайд, Дайчин уул
хэмээх нарс, шинсэн ойтой уулын аманд байрлах ба шавар наалтгүйгээр чулууг
нямбайлан уул түшүүлэн барьсан байна. Ойролцоогоор гурван км орчим урт,
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урд талдаа хоёр хаалганы оромтой,
дотроо жижиг шороон далангийн
үлдэц бүхий эл хэрмийн ханын чулуун
өрлөг зүүн өмнөд ба өмнөд хэсгээрээ
тод мэдэгдэх бөгөөд бусад хэсгийг
газрын
хөрснөөс
ялгаж
харахад
төвөгтэй болжээ. Хэрмийн ханын өндөр
нь 1926 онд Зөвлөлтийн эрдэмтэн
С.Кондратьевийн үзэхэд янз бүрийн
хэсэгтээ 2.5-4.5 м байсан бол одоо
хамгийн өндөр хэсэгтээ 3.1 м өндөр,
2.5 м зузаантай байв. Хэрмийн дунд,
алсаас тодхон харагдах гозгор хадан
цохиог нутгийн ардууд "Чингисийн
24-р зураг.
морины уяа" хэмээн домоглодог.
Өглөгчийн хэрмийн гар зураг
Өглөгчийн хэрэмд барилга байсан ор
(Өлзийбаяр, Очир, Уртнасан, 2010)
улбаа байхгүй бөгөөд хэрмийн дотор
хананд тулган, шороон дэвсэг нэмж тэгшилсэн байна. Харин түүхч Х.Пэрлээ
тэндээс олдсон олдвор шавар савны хагархайнуудаар баримжаалж, Хятаны үед
холбогдоно гэж тогтоожээ. Гэвч Өглөгчийн хэрэм нь Хятаны тухай сурвалж
бичигт нэр гардаггүй бөгөөд Хятан улсын эзэлсэн Монгол аймгийн нутгийн
захаас гадагш Хурхын голын савд оршдог дурсгал юм.
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Аваргын балгас: Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутаг Рашаан дарений
Ухаа хэмээх толгодын дунд тус хотын туурь зүүнээс баруун тийш 1200 метр,
хойноос өмнө зүгт 500 метр, нийт 60 орчим га талбайг эзлэн оршино. Хойд
хэсгээрээ хагас дугуйрсан шороон хэрмийн үлдэцтэй. Зүүн, баруун хэсгийг нэвт
гарсан гол гудамжны хоёр талаар олон тооны барилгын ор байх бөгөөд зарим
нь гадна хөрсөн дээр хэлбэр төрх нь сайн ялгарахгүй шороон овгорууд боловч
10 гаруй хэрэмтэй, хэрэмгүй томоохон ор үлдэгдлүүд илүү тодорхой мэдэгдэнэ.

26-р зураг.
Аваргын балгасны тойм зураг (Цогтбаатар..., нар 2010)

Аваргын балгас буюу Чингис хааны "Ауруг орд"-ын туурь нь Хэрлэнгийн
Хөдөө арлын бүс нутагт хадгалагдаж буй Монголын эзэнт гүрний үеийн
хамгийн чухал археологийн дурсгалуудын гол төлөөлөл болно. Түүхэн сурвалж
бичгүүдэд тэмдэглэгдсэн баримтаас үзвэл Чингис хаан улирлын шинжтэй
дөрвөн ордтой байжээ. Ордууд нь эхэн үедээ цаг улирлын байдал, малын
бэлчээр даган нүүдэллэж байсан ба сүүлдээ суурьшин хот хүрээ болон өргөжсөн
байна. Эдгээрээс энэхүү "Ауруг орд" нь хамгийн хүндтэй гол орд байсан бөгөөд
Хэрлэнгийн Хөдөө аралд байрлаж үйл хэргийг нь Бөртэ хатан эрхлэн явуулдаг
байжээ.
Археологийн малтлага судалгааны үр дүнд энэхүү хотын туурийг ХП-Х1\/
зууны үед холбогдох Чингис хааны "Их орд", Монголын эзэнт гүрний эхэн
үеийн улс төр, эдийн засгийн төв, хожим нь онгон шүтээний хамгийн хүндтэй
газар байсныг тогтоосон байна.
Сарьдгийн хийдийн туурь: Улаанбаатар хот анх 1639 онд Хутагтын өргөө
нэртэйгээр эх суурь нь тавигдаж, 150 жил шахам нүүдэллэн, 1778 онд одоогийн
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байгаа газраа суурьшсан түүхтэй. Тийнхүү нүүж суурьшиж байсан дурсгалт
газруудын нэг нь Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дахь Бага Хэнтийн нурууны
салбар. Хийдийн сарьдаг уулын аманд орших Сарьдгийн хийд юм. Түүхийн
сурвалжид тэмдгэлснээр, Халхын Өндөр гэгээн Занабазар Өргөөгөө улам
өргөтгөж, шарын шашны төв болгох зорилгоор 1654 онд Хэнтий уулын өвөрт
Рибогэ-жайганданшадублин гэдэг хийд байгуулж эхэлсэн бөгөөд 1680 оны зун
үндсэнд нь барьж дуусгасан байна. Гэвч Хэнтий уулын өвөрт байгуулсан энэ
хийд Монголын шашны төвийн үүргийг төдий л удаан гүйцэтгэж чадсангүй.
1687 оноос Халх, Ойрадын дайн болж, Галдан бошигт Халхын нутгийн гүнд
цөмрөн Хэрлэн гол, Хэнтий уул хүртэл давшихдаа Өндөр гэгээний байгуулсан
уг хийдийг эвдлэн сүйтгэсэн байна. Уг хийд Хагийн Хар нуураас зүүн хойш 1015 км орчим, Туул голын Ламын гацаанаас баруун хойш 12 км орчим зайтай
оршдог. Хийдийн байршлаас ажихад хүн амыны хөлөөс аглаг зайдуу ч уул

27-р зураг.
Сарьдгийн хийдийн тойм зураг (В.Батцоожийн сэргээн зурснаар)

усны тэгш газрыг сайхан сонгож байгуулсан нь илт байдаг. Сарьдгийн хийдийг
уулын энгэр өөд өгсүүлж, тусгайлан дагтаршуулсан суурин дээр 200x175 м
орчим талбай эзлүүлэн байгуулсан бөгөөд Төвд загварын үндсэн долоон том
барилга, гурван суваргатай байжээ. Барилгын чулууг өрсөн байдал нь Хар Бух,
Хөх Бүрдийн сүм, Хөгнө Тарна, Сүмийн толгой, Цогтын Цагаан балгасынхтай
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ижил бөгөөд хавтгайлан дөрвөлжилж зассан шаргал боржин чулууны завсраар
нимгэн хавтгай чулуу хавчуулан өрж, гадуур нь шавардаж шохойдсон байна.
Мөн үндсэн барилга нэг бүрийн хананд наалдуулан жижиг тасалгаануудыг ийш
тийш нь тэлж салбарлуулан гаргасан бөгөөд харьцангуй бүтэн үлдсэн ханын
өндрийг хэмжиж үзэхэд зарим нь бүр 6 м хүрнэ.
Хийдийн туйр дээгүүр эдүгээ мод ихээр ургаж, унангиуд халхалсан тул
хайж олоход нэлээд бэрхшээлтэй болжээ. Хийдийн туйраас улаан тоосгон
дээврийн ваар, янз бүрийн хэмжээний тоосго, барилгын чимэглэлийн хэсэг,
алтан боронзтой дээврийн ваарны хагархай, янз бүрийн хэмжээний цац олноор
олдцог. Сарьдгийн хийдийн гурван суваргын хамгийн зүүн талын суваргын /
орой нь уудлагдсан/ оройд БхЗм хэмжээтэй, 1 м гүн малтаж үзэхэд малтлагын
бүх давхаргаас янз бүрийн хэмжээний улаан, шар өнгийн олон шавар цац,
шатсан мод, эмтэрч хагарсан шавар бурхан зэрэг зүйл олджээ. Сарьдгийн хийд
бол Монгол орон Манжид эзлэгдэхийн өмнөх үеийн болон Улаанбаатар хотын
эртний түүхэнд холбогдох түүх, уран барилгын нэг чухал дурсгал юм.

Гүнжийн сүм: Энх-Амгалангийн гучин зургадугаар он /1 6 9 7 /- Д Түшээт
хан аймгийн Дархан чин вангийн хошууны нутаг нь хойшоо Хүй мандал,
урагшаа Авдар баян, баруунаа Сонгино, зүүнээ Хэрлэн хүртэлх өргөн уудам
газар нутгийг эзэлж байжээ. Дондовдорж ноёнтон Манжийн гүнжтэй олон жил
ханилан сууж байгаад нас барахад нь Манжийн хааны зарлигаар Баруун Баян /
одоогийн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг, Улаанбаатараас 100км-т оршдог/-д
сүм барьж, сүмийн хүлэмжид шарлийг нь оршуулж, Гүнжийн сүм хэмээн
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нэрлэжээ. Хошуунаасаа нэг отог тасалж, сүмийг сахиулсан байна. Тэрхүү отог
нь хожим өсч олшроод Сүмчин гэгдэх болсон аж. Лам нар нь хурал хурж, сүмээ
байнга тахин шүтэж, харчууд нь сүмийн мал тариалангийн ажлыг эрхэлдэг тул
бусад албанаас чөлөөлөгддөг байжээ. Гүнжийн сүмийн бүх эд хогшил бараг л
янзандаа, өрөө тасалгаа, тасалгааны тавилга, эд хогшил, ширээ сандал, олбог
түшлэг, авдар шүүгээ, толь, хувин, домбо сэлт, хаш чулуу, нарийн шаазан
болон зандан, суман модоор маш нарийн урлан хийсэн үнэт эдлэл цөм хэвээр
хадгалагдаж байгаад 1938-1942 оны үеэр сүйтгүүлжээ. Эдүгээ Богдын хаалганаас
хоёр тийш үргэлжилсэн 2.5 м өндөр талбайтай хэрмэн доторх гол сүм, хэрмийн
гадна орших харгалзагчийн байшин, цамхаг, 1740 онд бариулсан "Хичээнгүй
Амарлингуй гүнж"-ийн шарилын хөшөө зэрэг үлджээ.

Балдан Бэрээвэн хийд: Хэнтий уулын салбар, Бэрээвэний хонхор гэдэг
газарт энэ хийдийн туйр бий. 1784 онд Дайчин жонон ван Гомбожавын үед
үндэс шав нь тавигдсан Бэрээвэн хийдийн талаар тусгайлан судалсан зүйл үгүй.
Бэрээвэн хийд анх жижиг сүмээс үүсжээ. Тэр хоёр сүмийг Шар сүм, Цагаан сүм
гэдэг байсан ба хийдийн хойморт тусдаа байжээ. Харин Их цогчин дуганыг
нь 1810-аад оны үед үүсгэн байгуулсан байна. Туе хийд 8000 ламын данстай,
Халх Монголын зүүн талын жигүүрийн шашин номын зонхилох төв байжээ.
Бэрээвэн хийд нь Тэгчилэн, Намжил, Чойнхор, Тойсон гэх дөрвөн аймагтай, мөн
Дашнайчин дацан, Майдар, Аюуш, Цамба, Лхам бурхдын сүм, Номун хааны
хашаа, Лавиран сүм, Цорж ламын хашаа, жас, сан зэргээс бүрдэж байв. Бэрээвэн
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хийд их хөвч тайга бүхий уулын энгэрт байрласан учир барилгууд нь чулуу,
мод голчилсон хийцтэй юм. Мөн хад чулуунд наалдуулан авируулан босгосон
Майдар бурхны сүм байсны дээд талын элгэн хаданд гэлэн Дамбилбранжабал
гэгч соёмбо тэмдэг сийлсэн нь одоо хүртэл хадгалагдсаар байна.
Бурхан Халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг нь Манжийн
эрхшээлийн үед, Богд хаант Монгол улсын үеийн Халх Монголын 4 аймгийн
нэг Сэцэн хан аймгийн нутагт харьяалагдсаар иржээ.
Батмөнх Даян хааны хүү Гэрсэнзийн 7 хүү Ар Халхыг хуваан авахад 4-р хүү
Амин дурал (1536-?)-д хүрээ хороо, цоохор; 5-р хүү Дара (1540-?)-д хөхүйд,
хатагин отгууд оногджээ. Дара үргүй өнгөрсөн тул түүний эзэмшил отгууд
Аминд шилжжээ. Амины хоёрдугаар хөвгүүн Моору буйма Хэрлэн голын савд
нутаглаж байсан агаад түүний үр хойчид ч Хэрлэн голын саваар төвлөн, Халхын
дорнод хэсгийг эзэмшиж байжээ. Моору буймагийн хөвгүүн Шолойг 1620-оод
оны үед Халхад нүүдэллэн ирсэн өвөрлөгч ноёд "хан" цол өргөснөөр
Ар Халхад 3 хан буй болов. Шолойн Сэцэн хан цолыг Бабу, Норов,
Илдэнравдан нар туе туе залгамжилжээ.

Тэд Сэцэн хан хэмээх цол зүүж, харьцангуй нэгдмэл байдлаа хэвээр
хадгалсаар байсан явдал нь хожим Манжийн эрхшээлийн үед Сэцэн хан аймаг
хэмээх бие даасан аймаг бий болох үндэс суурь нь болжээ. Манжийн эрхшээлд
орох хүртэл Халхын хангуудын дотроос ганцхан Сэцэн ханыхан л "Сэцэн хан"
гэдэг цол чимгийг тууштай хэрэглэсээр байв.
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Сэцэн хан аймаг нь Халх Манжийн эрхшээлд орсны дараа 1691 оноос Халхад
3 аймаг байгуулсны нэг нь Сэцэн хан аймаг байв. 1692 онд Халхын аймгуудыг
гурван зам болгон хуваахад Сэцэн хан аймгийн хошууд нь Халхын зүүн зам
хэмээн нэрлэгджээ. Туе аймгийн ноёд Хэрлэн Барс хотод чуулган нийлдэг
байв. Манжийн эрхшээлийн үед туе аймаг 23 хошуутай байв. Түүнээс гадна
Егүзэр хутагт шавь багтаж байжээ. Аймгийн нутаг нь зүүнтэйд Эрдэнэ толгой,
баруун этгээдэд Цагаан чулуут, өмнө этгээдэд Тархун цайдам, умар этгээдэд
Ундурхан хүрдэг байсан ажээ. Богд хаант Монгол улсын үед өвөрлөгчдийн 3
хошуу, Ялгуусан хутагтын шавь нэмэгдсэнээр нийт 28 хошуутай болжээ. 1923
онд аймаг, хошууны нэрсийг уул, усны нэрээр солиход тус аймгийг Хан Хэнтий
уулын аймаг гэж нэрлэжээ. 1931 оны засаг захиргааны өөрчлөлтөөр Хан Хэнтий
уулын аймгийн суурин дээр Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудыг байгуулжээ.
Түүнчлэн Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр, Төв аймгийн багавтар хэсэг нь
угтаа тус аймгаас салбарлан гарсан ажээ.

3.3 АРХЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ
Энэ орчимд явуулсан анхны судалгаа нь 1922-23 оны үед Судар бичгийн
хүрээлэнгийн жинхэнэ гишүүн Бат-Очир, орос эрдэмтэн В.И.Лисовский нар
анхдугаар Богд Өндөр гэгээний байгуулсан хэмээх Сарьдагийн хийдийн туурийг
очиж шинжилсэн явдал юм.
Үүнээс хойш 1925 онд Орос зөвлөлтийн нэрт эрдэмтэн Б.Я.Владимирцов,
Буриад эрдэмтэн Базар Бараадин нар Тэрэлжийн дөрвөлжин хэмээх сууринг
анх олж бага хэмжээний малтлага үйлдэн анхны он цагийг тогтоох оролдлого
хийжээ. Тэд нутгийн ард түмэн энэ балгасыг "Хасар балгас" хэмээн нэрийддэгийг
баримтлан Чингис хааны дүү Хавт Хасарын суусан хот мөн болов уу хэмээн үзжээ.
Харин дараа 1949 онд Оросын эрдэмтэн С.В.Киселев Тэрэлжийн дөрвөлжингөөс
илэрсэн олдворуудыг нягтлан үзээд түүнийг Хүннү улсын үеийн хэрэм хэмээн
он цагийг тогтоосон байдаг. 1952 онд Х.Пэрлээ энд малтлага судалгаа хийж уг
хэрэм нь Хүннүгийн хот болохыг нарийвчлан тоггоосон байна. Хожим 20072008 онд Монгол-ОХУ-ын хамтарсан "Монгол улсын нутаг дахь Хүннүгийн хот
суурины судалгаа" төслийн судлаачид малталга хийсэн байна.
1948-1949 онд Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан шинжилгээний ангийн хоёр
салбар нь профессор А.П.Окладников, угсаатны зүйч К.И.Вяткина нарын
удирдлагын дор манай нутгийн баруун аймгууд, зүүн хэсэг, говь нутгуудаар
аялан ажиллаж эртний олон дурсгалыг үзэж тэмдэглэн судалснаас чулуун
зэвсгийн үеийн урьд мэдэгдсэн буюу эс мэдэгдсэн бууцуудыг нягтлан шинжиж
шинэ бууц, сууринг нэмэн олж судалсан байна. Энэ үеэр Хэнтий аймгийн Дунд
Жаргалантын гол, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Наран толгой зэрэг
газраас хэдэн буган хөшөө илрүүлсэн мэдээ бий.
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1950-аад оноос Х.Пэрлээ Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын нутаг Хэрлэн мөрний
хөндийд орших Зүүн хэрэм, Баруун хэрэм, Дорнод аймгийн нутагт буй Хэрлэн
барс, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын Өглөгчийн хэрэм зэрэг хотуудыг малтан
шинжилж сурвалж бичгийн мэдээтэй харьцуулан судалжээ.
1961 онд Монгол-Германы хамтарсан археологийн шинжилгээний анги
(Монголын талаас: БНМАУ-ын ШУА-ийн сурвалжлагч гишүүн X. Пэрлээ,
Германы талаас: БНАГУ-ын эрдэмтэн, профессор И. Шуберт, археологич Д.
Маниа) Хэнтий аймгийн нутгаар хайгуул, судалгааны ажил хийж Чингис хааны
булшийг хадгалсан Бурхан Халдун уулыг эрсэн ба Дэлгэрхаан сумын нутаг
Аваргын голын Рашаан дэрсний балгас, Хэнтий Хан уулын дунд овооны дэргэд
Дээд тахилга гэдэг ХШ-Х1\/ зууны үеийн барилгын ор үлдцийг судалсан байна
Мөн 1967, 1968 онд Х.Пэрлээ Хэнтий аймгийн Батширээт (хуучин Хэнтий
сум) сумын нутаг Төгсийн өвдөг, Хурхын гол, Жаргалантын голын сав газарт
хорь гаруй булшийг малтан шинжилж тэдгээрийг Хятан нарын булш мен гэдэг
саналыг дэвшүүлжээ. Тэрээр 1952 онд Хэнтий аймгийн Баянменх сумын Баянцогт
овоо, Тев аймгийн Мөнгөнморьт сумын Сүүжийн булаг зэрэг газруудад арваад
дөрвөлжин булш малтан шинжилж, 1952-1957 онд Тев аймгийн Баянжаргалан
сумын нутаг Гуа дов, Менгенморьт сумын нутаг Тэрэлжийн дөрвөлжин, Бүрхийн
дөрвөлжин, Хүрээн дов, Эрдэнэ сумын Өндөр дов, Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан,
Дэлгэрхаан сумын зааг нутаг Цэнхэрийн голын хэрэм, суурингуудыг малтан
шинжилж үр дүнг удаа дараа нийтэлсэн байна.
1990-1993 онд Монгол-Японы хамтарсан Чингис хааны онгоныг эрж хайх
зорилготой "Гурван гол" төслийн хүрээнд язгуурын монголчуудын голомт нутаг
Онон, Хэрлэн, Туул голын эхэн хэсэг, Хан Хэнтийн нурууны салбар уулсаар
археологи, агаарын болон газрын геофизикийн нарийвчилсан хайгуул судалгаа
хийж, чулуун зэвсгийн үеэс манай эриний ХҮ зууныг хүртэлх үед холбогдох
бууц суурин, булш бунхан, хешее дурсгал, хадны зураг, бичээс зэрэг олон зуун
дурсгалыг шинээр илрүүлэн, тодорхойлолт үйлдэн газрын зурагт тэмдэглэсэн
юм. Хэдийгээр Чингис хааны болон Монголын гүрний үеийн их хаадыг
нууцлан оршуулсан газрыг яг олж тогтоогоогүй боловч Монголчуудын эрхэмлэн
дээдэлдэг түүхэн бүс нутгийн археологийн дурсгалын талаар үнэ цэнтэй баримт
мэдээллийн арвин сан хөмрөг бүрдүүлж чадсанаараа шинжлэх ухааны асар их
ач холбогдолтой ажил болсон юм. Зевхен теслийн гурван жилийн хугацаанд
Монгол-Японы судлаачид нийт 40000 орчим километр зам туулж 300 гаруй
хоног хээрийн нехцелд ажиллаж, 3586 ил булш бунхныг бүртгэн, археологийн
тодорхойлолт хийсэн байна. Туе теслийн үр дүнд судалгаанд оролцеон шинжлэх
ухааны салбар бүрээр эрдэм шинжилгээний дэлгэрэнгүй тайлан, бүтээлүүд
хэвлэгдеэн юм.
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1993 онд Монгол, Солонгосын хамтарсан Дорнод Монгол төслийн хүрээнд
А.Очир, Д.Цэвээндорж, Д.Баяр, Сон Покее нарын археологчид Хэнтий аймгийн
Цэнхэрмандал сумын нутаг Устын амны адагт дөрвөлжин булш малтаж,
Хэрлэн голын зүүн дэнжээс шинэ чулуун зэвсгийн үеийн чулуун зэвсгүүд олж
түүвэрлэснээс гадна модон царил болон загасны торны хүндрүүлэгчийн үүргээр
ашиглаж байсан дугуй чулуун эдлэл олсон нь эрдэм шинжилгээний хувьд онц
сонирхолтой олдвор байсан байна.
1997-2001 онд Монгол Солонгосын хамтарсан Монсол төслийн хээрийн
шинжилгээний анги Д.Цэвээндорж, Сон Юүн нарын удирдлагаар Хэнтий
аймгийн Батширээт сумын нутаг Өглөгчийн гол, Хурхын гол, Төв аймгийн
Мөнгөнморьт сумын нутаг Их хотел, Хустын булаг зэрэг газруудад ажиллаж
чулуун зэвсгийн суурин илрүүлэн, хүрэл, хүннү, монголын үеийн булшуудыг
малтан судалжээ.
2001 онд Монгол-Японы хамтарсан археологийн анги "Шинэ зуун" тослийн
хүрээнд Д.Цэвээндорж, Б.Цогтбаатар, Ш.Като, Н.Ширайши нарын удирдлагаар
Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын нутагт Чингис хааны анхны нийслэл Аварга
ордонд малтлагын ажлыг эхлэн явуулсан байна.

2002 онд Монгол-Америкийн хамтарсан "Чингис хаан" экспедиц Хэнтий
аймгийн Батширээт сумын нутаг Өглөгчийн хэрэм орчимд археологийн малтлага
судалгаа зохион байгуулан ажиллаж, хэрмийн дотор болон тэр орчимд эртний
булш оршуулга шинжилсэн байна.
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2009 онд Соёлын өвийн үндэсний төв, Токиогийн Соёлын өвийн үндэсний
судалгааны хүрээлэнтэй хамтран "Сгеа!; КЬеп1;М" төслийг хэрэгжүүлэн Сэрвэн
хаалга, Биндэр уул, Рашаан хадны орчимд ажилласан байна. Төслийн хүрээнд
дээрх дурсгалт газруудын орчмын түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл,
судалгааг өмнөх судалгааны хэрэглэгдэхүүн дээр тулгуурлан нягтлан судлах,
бүртгэх, Биндэр уул орчмын дурсгалыг багтаасан хамгаалалтын бүс тогтоох
туршиц судалгаа хийх, газрын зурагт тэмдэглэх, дурсгалт газрын газар зүйн
байршлын зургийг орчин үеийн дэвшилтэд багаж ашиглан зурж тэмдэглэх зэрэг
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
2011 оноос Монгол-Японы хамтарсан "Эртний Монголчуудын үйлдвэрлэлийн
түүх"төслийн хүрээндТөв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутагХэрлэн голын савд
эртний төмөр хайлуулах болон шавар шатаах зуухны судалгааг хийсэн бөгөөд
2010-2017 онд төслийн багийнхан нийт 86 км2 талбайд нарийвчилсан хайгуул,
орчны бүсийн 50 гаруй км2 талбайд гүймэг хайгуулын ажлыг хийж, үндсэн
талбайгаас 317 тооны дурсгал илрүүлж бүртгэсэн бол орчны бүсээс 137 ширхэг
дурсгал тэмдэглэсэн байна. Үүнд, хүрэл зэвсгийн үеийн чулуун байгууламжит
дурсгал болох хиргисүүр болон түүнд холбогдох дурсгал 73, шоргоолжин булш
1, буган чулуун хөшөө 3, түрүү төмөр зэвсгийн үеийн дөрвөлжин булш 163,
хүннүгийн үеийн булш 4, түрэгийн чулуун байгууламж 99, булш оршуулга 2,
балбал 1, хүн чулуун хөшөөн дурсгал 1, дундад зууны үеийн булш оршуулга
6 болон он цаг тодорхойгүй чулуун байгууламж дурсгалууд 113 тоотойгоор
бүртгэгджээ. Мөн эртний нүүдэлчдийн үйлдвэрлэлийн ул мөр бүхий газруудаас
гадна бууц суурингийн дурсгал 3 газарт илрүүлэн олсон байна.
2013-2017 онд ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн судлаачид Төв
аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт орших Сарьдгийн хийдийн туурьд малталт
судалгаа зохион байгуулсан байна. Тус хийд Халхын Өндөр гэгээн Занабазар
1654-1686 оны хооронд байгуулсан Рибогэжайлин ганданшадублин буюу Номын
их хүрээний туурь болохыг нотлох олон ховор нандин олдвор хэрэглэгдэхүүнийг
илрүүлжээ.
Чулуун зэвсэг: Энэ үе нь хүн төрөлхтний түүхийн хамгийн эртний бөгөөд
хамгийн удаан үргэлжилсэн үе юм. Чулуун зэвсгийн үеийг палеолит буюу
хуучин чулуун зэвсгийн үе, мезолит буюу дунд чулуун зэвсгийн үе, неолит буюу
шинэ чулуун зэвсгийн үе хэмээх гурван үед хуваан судалдаг. Түүхэн хөгжпийн
урт удаан хугацааны туршид эртний хүмүүс чулуун зэвсэг үйлдвэрлэх арга
барил, хүрээлэн буй орчин, амьд байгальтай харьцах харыдаа, байгалийн
хатуу ширүүнд дасан зохицох, шинэ газар нутгийг эзэмших зэрэгт томоохон
өөрчлөлт дэвшилт гаргасаар иржээ. Энэ үед хүний эрт үеийн өвөг бүрэлдэн
бий болж, орчин үеийн арьстнууд үүсэн, дэлхийн бөмбөрцгийн өнцөг булан
бүрийн байгаль цаг уурын таатай нөхцөл бүхий газар нутгийг эзэмших үйл явц
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явагджээ. Бурхан Халдун, түүнийгхүрээлсэн тахилгат газар нутаг орчимд Хэнтий
аймгийн Баянмөнх сумын Баянцогт овоо, Батширээт сумын Өглөгчийн хэрэм,
Биндэрийн Рашаан хад орчмоос чулуун зэвсгийн зүйлс түүвэрлэн цуглуулжээ.
Эдгээрийн дотроос Рашаан хадны
чулуун зэвсгийн дурсгал нэлээд онцлогтой
юм. 2011-2014 онд Монгол-Солонгосын
хамтарсан «№-$N11» чулуун зэвсгийн
судалгааны төслийн хүрээнд дөрвөн
газар сонгон малтлага хийж, геологийн 5
давхарга байгаагаас 1, 2-р үе буюу өнгөн
хөрс, хар шороон давхарга неолит, 3-р
үе буюу давхаргын доод улаан шаргал,
4-р үеийн дээд хэсэг кальци ихтэй
давхарга дээд палеолит, 5-р үе буюу
хүрэн давхарга дунд палеолитоос дээд
палеолитод
холбогдохыг
тогтоосон
байна.
Судалгаа хийсэн 3 жилийн хугацаанд
илрүүлсэн олдвор, эд өлгийн зүйлс нь
маш жижиг ялтас, үлдцээс эхлээд хэдэн
төрлийн амьтны яс зэргийг багтаасан 8
32-р зураг.
мянга орчим ширхэг бөгөөд зөвхөн 2014
Рашаан хадны орчмоос олдсон
онд 4302 ширхэг олдвор илрүүлжээ.
чулуун зэвсгүүд
Эдгээрийн дотор амьтны ясан дунд урт
ясны үзүүрийг шовхлон хийсэн багаж болон 4 хэрчээсний ул мөр тод үлдсэн
ясны үлдэгдэл зэрэг онцлог олдворууд байжээ. Чулуун зэвсгийн дийлэнх нь
засаж янзлаагүй залтаснууд болон хаягдал ялтаснууд байна. 2014 онд илэрсэн
3 ширхэг чулуун зэв о г нь мустьен аргаар үйлдэгдсэн олдворууд гэдгээр онцлог
аж. Энэхүү баримт нь Рашаан хадны чулуун зэвсгийн суурин нь Евразийн бус
нутгийн хамгийн зүүн захын мустьен үйлдвэрлэлийн арга нэвтэрсэн дурсгалт
газар болохыг хэлж өгч байна хэмээн судлаачид онцолсон байдаг.
Хүрэл, темрийн түрүү үеийн археологийн судалгаа: МТӨ II мянган
жилийн тэртээгээс Евразийн хээр тал нутагт хүрлээр хийсэн эдлэл өргөн тархаж
эхэлжээ. Ойролцоогоор НТӨ II мянган жилийн тэртээ зэсийг цагаан тугалга,
хар тугалгатай хольж хайлуулан хүрэл гэдэг шинэ холимог төмөрлөгийг гарган
авч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлснээр хүрэл зэвсгийн үе эхэлсэн гэж үздэг. Хүрэл
зэвсэгт шилжсэн үе нь эдийн соёлд гарсан хувьсгал байгаад зогсоогуй аж
ахуй, нийгмийн харилцаанд ч үндсэн өөрчлөлт гаргасан юм. Хүрэл зэвсгийн
үед амьдарч байсан хүмүүс, эртний хүрэл зэвсгийн үйлдвэрлэл явуулж байсан
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дурсгалууд, түүвэр олдвор, дөрвөлжин булш, хиргисүүр, буган хөшөө, хадны
зосон зураг, хадны сийлмэл зураг зэрэг олон төрлийн дурсгалыг үлдээсэн
байна. Бурхан Халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг орчимд энэ үеийн
дурсгалууд болох хиргисүүр, дөрвөлжин булш түгээмэл бөгөөд харин хадны
зураг тэмдэглэгдсэн зүйлгүй байна.
Мөн энэ үеийн бас нэгэн чухал дурсгал буган чулуун хөшөөний дурсгалт
газар хэд хэд тэмдэглэгдсэн байдаг. Тухайлбал, Төв аймгийн Мөнгөнморьт
сумын нутагт орших Ухаа толгой, Хусгын булгийн 4, Мухар гутайн адгийн 4,
Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын нутагт орших Их Тариатын 2, Нарангийн
амны 3, Өмнөдэлгэр сумын нутагт орших Айргийн энгэр, Дунд Жаргалантын
6, Батширээт сумын Хажуу нуурын 2 зэрэг нийт 23 буган чулуун хөшөөд
бүртгэгдсэн байна. Эдгээр буган хөшөөд нь энэ төрлийн дурсгалын зүүн хязгаар
болж байгаагаараа онцлог юм.
Хүннүгийн үеийн археологи н судалгаа: Энэ үед холбогдох булш
бунхныг оршуулгын зан үйл, гаднах хэлбэр төрх, дагалдуулсан эд зүйл зэргээр
нь язгууртны болон жирийн иргэдийн гэж хуваан авч үздэг байжээ.
Энэ хоёр булш нь гаднах төрх байдал, зохион байгуулалтаараа эре ялгаатай
байдаг төдийгүй булшнаас гарч байгаа эд өлгийн зүйлсийн хувьд ч ялгагдана.
Язгууртны булш нь хэмжээний хувьд харьцангуй том, дөрвөлжин чулуун өрлөг
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далантай, үүдэвчтэй байдаг. Хүннүгийн язгууртны ийм булш манай орны Төв
аймгийн Борнуур сумын нутаг Ноён уулын Сүжигт, Зурамт, Хужиртын ам, Ховд
аймгийн Манхан сумын Тахилтын хотгор, Архангай аймгийн Хайрхан сумын
Хүнүй голый Гол мод, Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын Борбулаг, Дуурлиг
нарс зэрэг газруудад олон тоогоор байна.
Хүннүгийн жирийн иргэдийн булш нь дугуй чулуун далантай байх ба
далангийн доор нүх ухаж дотор нь банзан авс болон мод чулуугаар хийсэн
хашлагад хүнээ толгойгоор нь хойд зүг хандуулан тэнэгэр байдлаар хэвтүүлэн
оршуулсан байдаг. Хүннүгийн жирийн иргэдийн булшийг малтан судалсан
хэрэглэгдэхүүнээс үзэхэд сонгосон газар зүйн байршилт, булшны гадаад байдал,
бүтэц зохион байгуулалт, булшинд үхэгсдийг оршуулах зан үйл, дагалдуулан
тавьсан эд өлгийн зүйл зэрэг бүхий л талаараа дундад зууны төдийгүй өнөөгийн
монголчуудын үхэгсдээ оршуулдаг заншилтай ижил төстэй байгаа нь хүннү
монголчууд хоёр нэгэн угсаатан болохыг археологийн талаас нь харуулж буй
чухал үндсэн баримт гэж үзэж болно.
Бурхан Халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг орчимд энэ төрлийн
дурсгал Нанзан уул зэрэг газарт илэрч олдсон бөгөөд Монгол-Японы хамтарсан
шинжилгээний анги Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Намсрайн ухаа гэдэг
газар 2016 онд хэд хэдэн хүннү булш малтан шинжилсэн байна.
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Тэрчлэн, тус шинжилгээний анги Хэрлэн голын сав Хустын булаг орчмоос
энэ үеийн төмөр хайлуулах болон шатаах зуухыг малтан шинжлэн тухайн үеийн
үйлдвэрлэлийн түүхийг тодруулах чухал ажил гүйцэтгэсэн байна. Тухайлбал
энэхүү төмөр боловсруулалтын зуухыг 300 орчим жил ашиглаж байсныг
тогтоожээ.
Мөн энэ үеийн бас нэгэн чухал дурсгал нь хот суурины үлдэгдлүүд юм.
Хэрлэн голын баруун эрэг дагуу Тэрэлжийн дөрвөлжин, Бүрхийн дөрвөлжин,
Хүрээт дов, Өндөр дов, Гуа дов зэрэг Б хотын үлдэгдэл байдгийг ареологичид
малтан шинжилсэн байна.
Түрэг. Түрэгүүд нь Төв Азид эрт
цагаас оршин нутагласаар ирсэн, түүх
соёл, угсаа
гарлаараа
монголчууд,
тэдний өвөг дээдэстэй туйлын ойрын
холбоотой нүүдэлчин ард түмэн юм.
Монгол болон зөрчид угсаатны нэгэн
адил алтай язгуурын хэлний бүлэгт
хамаарах түрэгүүд Ү1-ҮШ зууны үед нийт
Төв Ази түүний дотор одоогийн Монгол
нутгийг харьяандаа багтаасан хүчирхэг
хаант улсыг байгуулж энэ бүс нутаг
дахь түрэг угсаатны 400 орчим жилийн
ноёрхлын эх үндсийг тавьжээ.
Монгол нутагт буй Түрэгийн тахилын
онгонуудын газар зүйн байршлыг үзэхэд,
тэдгээр нь их гол мөрний сав хөндийгөөр
голлон бөөгнөрсөн байдаг. Тухайлбал,
Орхон, Туул, Хэрлэн, Тамир, Хануй,
35-р зураг.
Хүнүй, Онги, Тэрх, Түйн гол зэрэг манай
Дунд Баян голын хүн
орны төв нутгийн томоохон гол мөрнийг
чулуун хөшөө
дагаад түрэгийн үеийн хүн чулууттахилын
онгонууд нэн олноороо байрлажээ. Энэхүү дурдсан нутгуудад 19-р зууны сүүл
үеэс одоог хүртэл хийсэн археологийн хайгуулын үр дүнд янз бүрийн овор
хэмжээтэй тахил тайлгын онгоны бүрэлдэхүүнд оруулан бүтээсэн хүн чулууны
дурсгал нэн олноор илрэн олдсон билээ. Тухайлбал, Бурхан Халдун, түүнийг
хүрээлсэн тахилгат газар нутаг орчимд энэ үеийн археологийн дурсгалын гол
төлөөлөл болох тахилын онгон хэмээх чулуун байгууламж түгээмэл байдаг
бол тухайн үеийн хүн чулуун хөшөө Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутаг
Мандалын гол, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг Сүүжийн дэнж зэргээс
илэрч олдсон байдаг.
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36-р зураг.
Тувааны Ухаагийн тахилын онгон, хөшөө чулуу

Монголын үеийн археологийн судалгаа
Эрт дундад зууны үеэс нүүдэлчдийн амьдрах хэв маяг, аж ахуй нь нэгэнт
хэлбэршин тогтож, эзлэн суусан нутгийн байгаль, цагуурттохирсон амьжиргааны
эх үүсвэртэй болсон нь археологийн дурсгалд тодорхой хадгалагдан үлдсэн
байдаг. Харин энэ үеэс нийгмийн хөгжилд гарсан нэгэн томоохон үйл явц бол
олон тооны жижиг хэмжээний овог үүсэн бий болж улмаар хоорондоо нэгдэн
нягтарч
ханлиг
улсын
хэмжээнд
хүрч
бүүр
цаашлан одоогийн бидний
мэдэх хуурай газрын ихэнх
хэсгийг эзэлсэн агуу эзэнт
гүрнийг байгуулжээ.
Энэ үеийн археологийн
дурсгалыг
хот
суурин,
булш
оршуулга,
хүн
чулуун,
хадны
зураг,
бичгийн дурсгал хэмээн
ангилан авч үздэг. Эдгээр
дурсгалуудаас
Бурхан
Халдун, түүнийг хүрээлсэн

37-р зураг.
Бухын хошууны хадны оршуулгаас олдсон
Х1П-Х1У зууны үеийн дээл
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тахилгат газар нутаг орчимд хэд хэдэн чухал дурсгалуудыг шинжилсэн байдаг.
Тодруулбал, Аваргын балгас, Өглөгчийн хэрэм зэрэг хот суурины үлдэгдэл,
Хүйтэн хошууны хадны оршуулга, Бухын хошууны хадны оршуулга, Сэрээвэн
хаалганы бичээсийг дурдаж болно.
3.4 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛУУД
Дэлхийн өв-Бурхан Халдун, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар нутаг оршиж
байгаа Хэнтий аймгийн төв Чингис хотод орон нутгийн байгаль, соёлын өвийг
хамгаалах, сурталчлах зорилготой
аймгийн музей ажиллаж байна.
Хэнтий аймгийн музей нь
анхлан
"Орон
нутаг
судлах
кабинет"
нэртэй
1949
онд
байгуулагдсан бөгөөд 1971 онд
"Орон нутаг судлах музей", 1982
оноос "Орон нутаг судлах музей,
Угсаатны зүйн музей", 2013 оноос
"Сэцэн ханы ордон музей", "Орон
нутаг судлах музей" нэртэйгээр
хоёр
тусдаа
бай ранд
үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.

39-р зураг.

40-р зураг.

Б ө ө ги й н м алгай

Э м ээл
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Сэцэн ханы ордон музей нь Халхын Сэцэн хан аймгийн үе залгамжилсан
хангуудын төрийн үйл хэргээ явуулж байсан цогцолбор ордонд байрладаг.
1691-1828 оны хооронд баригдсан цогцолборын 20 гаруй барилгаас бүрдцэг
байсан ба өдгөө Сэцэн хан аймгийн Тамгын Газрын зуны өргөө (Алтан жан),
Сэтэв чойжин буюу Номын өргөө, Дотоод сан, Гадаад сан, Заргын хөх гэх таван
орд өргөө бүрэн бүтэн үлдсэн бөгөөд ХҮП-Х1Х зууны үеийн түүх, соёлын үнэт
дурсгал болох энэхүү ордонд Чингисийн алтан ургийн Халхын сүүлчийн хан,
Махасамади далай Цэцэн хан Ц.Навааннэрэн амьдарч байсан бөгөөд Монгол
улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор ордны барилгыг улсын
хамгаалалтад авчээ.
Сэцэн ханы ордон музей нь үзүүлэнгийн таван танхимтай. Сэцэн хан аймгийн
Тамгын газрын зуны ордонд туе музейн Угсаатны зүйн танхим, Дотоод сангийн
байранд Шашин мөргөлийн танхим, Гадаад сангийн байранд Тоглоом наадгайн
танхим, Номын өргөөнд Сэцэн ханы танхим, Заргын хөх гэх байранд Чингисийн
танхим туе туе байрладаг.
Өдгөө Орон нутаг судлах музей нь Үзэсгэлэнгийн, Эх түүхийн, Байгалийн,
Хэлмэгдүүлэлтийн, Хэнтий аймгийн алдартнуудын гэсэн таван танхим, сан
хөмрөгийн 2 өрөөтэй бөгөөд нийт 1176 дэсийн 2077 үзмэр, эд өлгийн зүйлстэйгээс
50.8% нь үзүүлэнд, 49.2 % нь сан хөмрөгт хадгалагдаж байна.
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ХУУЛЬ
ТОГТООМЖУУД

анай улс соёлын өвийг хамгаалах тухай Монгол улсын Үндсэн хууль
болон эрх зүйн бусад баримт бичгүүдэд тодорхой заасан байдаг.
Тухайлбал, Монгол улсын Үндсэн хуульд: 7.1-д "Монголын ард түмний
түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад
байна", Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд: 3.1.4.1-д
"Монголын түүх, хэл, соёл, шашин, зан заншлыг хамгаалах, хөгжүүлэх, судлах
ажлыг төр ивээлдээ авч, ном, сурах бичиг, кино урлагийн бүтээл туурвилыг
онцгойлон урамшуулж, биет болон биет бус соёлын өвийг хамгаалан хөгжүүлнэ",
Монгол улсын Төрөөс баримтлах соёлын бодлогод: 4.3.2-д "Эрт эдүгээгийн
соёлын өв санг үндэсний эрхэм баялаг болохын хувьд төрийн хамгаалалтад
байлгах" гэх зэргээр заажээ.

М

Түүнчлэн соёлын өвийг хамгаалах үйл ажиллагааг зохицуулах тусгай хууль,
эрх зүйн баримт бичгүүдийг 1920-иод оноос батлан, хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд
1970 онд "БНМАУ-ын Соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах тухай хууль", 1994
онд "Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль", 2001 онд "Соёлын
өвийг хамгаалах тухай хууль"-ийг батлан мөрдөж байсан бөгөөд 2014 онд
"Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль"-ийг шинэчлэн найруулж батлан, одоо
даган мөрдөж байгаа бөгөөд хэд хэдэн зүйл заалтыг шинээр оруулсан байна.
Тухайлбал, Соёлын өвийн зэрэглэлийг өвийн төрөл туе бүрээр зааж өгсөн
байдаг. Үүнд:
Түүх, соёлын үл хөдпөх дурсгалыг хамгаалалтын түвшингээр:
-

Улсын хамгаалалт /Засгийн газар/, Аймаг, нийслэлийн хамгаалалт
/Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулага/,
Сум, дүүргийн хамгаалалт /Мэргэжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн
аймаг, нийслэлийн ИТХ/

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн зэрэглэл:
- Түүх, соёлын хосгүй үнэт зэрэглэл /Засгийн газар/,
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- Түүх, соёлын үнэт зэрэглэл /Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгуулага/,
- Түүх, соёлын ердийн зэрэглэл /хассан/
Соёлын биет бус өвийг:
- Төлөөллийн үндэсний жагсаалт,
- Яаралтай хамгаалах шаардлагатай соёлын биет бус өвийн үндэсний
жагсаалтад бүртгэнэ.
Мөн Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд Дэлхийн өвийн талаар тусгайлан
тусгасан зүйл заалтуудыг оруулсан байдаг. Үүнд:

СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Шинэчилсэн найруулга)
2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр
Гуравдугаар бүлэг. Соёлын өвийн талаарх төрийн болон нутгийн өөрөө
удирдах байгууллагын бүрэн эрх
13 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
13.1.9. Дэлхийн өвийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах;
13.1.13. Соёлын өвийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэхээр нэр дэвшүүлэх
болон Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн соёлын өвийг хадгалж
хамгаалах, өвлөн уламжлуулах, түгээн дэлгэрүүлэхтэй холбогдуулан авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг жил бүрийн улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэх;
14 дүгээр зүйл. Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын
бүрэн эрх
14.1.3. Соёлын өвийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх ажлыг зохион
байгуулах, бүртгэгдсэн өвийг хадгалж хамгаалах арга хэмжээ авах; /Энэ
зүйлийг 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
Наймдугаар бүлэг. Дурсгалт газрыг хамгаалах
42 дугаар зүйл. Соёлын өвийн дурсгалт газар
42.1. Улсын Их Хурал соёлын өвийн дурсгалт газрын унаган төрх, соёлын үнэт
зүйлийн язгуур шинжийг хамгаалах зорилгоор тусгай хамгаалалтад авах
тухай шийдвэр гаргаж, хилийн заагийг батална.
42.2. Соёлын өвийн дурсгалт газар байгуулах саналыг соёлын асуудал эрхэлсэн
торийн захиргааны тов байгууллага Засгийн газарт өргөн мэдүүлнэ.
Саналд тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
шийдвэрийг харгалзан үзэж болно.
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42.3. Соёлын өвийн дурсгалт газарт үндэсний болон дэлхийн өвийн дурсгалт
газар хамаарна.
42.4. Соёлын өвийн дурсгалт газрыг дараах бүсэд хуваана:
42.4.1. хамгаалалтын бүс;
42.4.2. орчны бүс.
42.5. Соёлын өвийн дурсгалт газарт хэд хэдэн түүх, соёлын дурсгалт газар
байрлаж болно.
42.6. Хамгаалалтын болон орчны бүсэд соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлөөр байгаль, соёлын өвд сөрөг
нөлөө үзүүлэхгүйгээр аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлж болно.
42.7. Соёлын өвийн дурсгалт газрын хамгаалалтын менежментийг хариуцан
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий хамгаалалтын захиргаа ажиллана.
42.8. Соёлын өвийн дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа энэ хуулийн 43,
44-т заасан үйл ажиллагаатай уялдуулан нэмэлт дэглэм тогтоож болно.
42.9. Соёлын евийн дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаанд хэд хэдэн
дурсгалт газрын хамгаалалтын асуудлыг харьяалуулж болно.
43 дугаар зуйл. Хамгаалалтын бүсийн дэглэм
43.1. Хамгаалалтын бүсэд энэ хуулийн 38.1-д зааснаас гадна доор дурдсан үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
43.1.1. онцгой байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд нисэх онгоц буулгах;
43.1.2. ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах;
43.1.3. мод, элс, хайрга, чулуу авах зэргээр байгалийн төлөв байдлыг
өөрчлөх;
43.1.4. хот суурин, цахилгаан станц байгуулах;
43.1.5. тэсэлгээ хийх;
43.1.6. шинээр барилга байгууламж барих.
44 дугээр зуйл. Орчны бүсийн дэглэм
44.1. Орчны бүсэд энэ хуулийн 38.1-д зааснаас гадна доор дурдсан үйл
ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
44.1.1. ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах;
44.1.2. хот суурин, цахилгаан станц байгуулах;
44.1.3. тэсэлгээ хийх.
45 дугаар зуйл. Түүх, соёлын дурсгалт газар
45.1. Засгийн газар түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүрэн бүтэн, аюулгүй
байдлыг хангах, харагдах сүр барааг хадгалах зорилгоор хамгаалалтын
бүс тогтооно.
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45.2. Сум, дүүргийн Засаг дарга энэ хуулийн 45.1-д заасны дагуу хамгаалалтын
бүс тогтоосон түүх, соёлын дурсгалт газарт гэрээт харуул томилж
ажиллуулна.
45.3. Түүх, соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын бүсэд энэ хуулийн 38.1-д
зааснаас гадна доор дурдсан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:
45.3.1. газар, түүний хэвлийг хөндөх;
45.3.2. мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтгүй мод бут, төрөл бүрийн
ургамал тарих;
45.3.3. гэр, сууц, барилга, байгууламж барих;
45.3.4. мал бэлчээх;
45.3.5. онцгой байдал үүссэнээс бусад тохиолдолд өөрөө явагч хэрэгсэл
нэвтрүүлэх, нисэх онгоц буулгах;
45.3.6. ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах;
45.3.7. мод, элс, хайрга, чулуу авах.
45.4. Түүх, соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын бүсэд судалгаа шинжилгээ
хийх, сэргээн засварлах, аялал жуулчлалын зорилгоор сурталчлах үйл
ажиллагаа явуулж болно.
Түүнчлэн Соёлын өвийг хамгаалах талаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль,
Газрын тухай хууль, Тусгай хамгаалалпай газар нутгийн тухай, Ашигт малтмалын
тухай зэрэг бусад салбарын хуульд мөн тусгасан байдаг.
Үүний зэрэгцээ Монгол Улсын Эрүүгийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай
хуульд соёлын өвийн эсрэг үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд
хариуцлага хүлээлгэх талаар заажээ. Үүнд,

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Шинэчилсэн найруулга)
2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр
9.7 дугаар зүйл. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль зөрчих
1.Хуульд заасны дагуу:
1.1.

соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлээп/й, эсхүл уг сангийн
нууцлал, хадгалалт, хамгаалалтын аюулгүй байдал, мэдээлэл үнэн зөв,
бүрэн гүйцэд, зөрүүгүй байх шаардлагыг хангаагуй;
1.2. соёлын өвийг хуульд заасан хугацаанд бүртгэл, мэдээллийн санд
бүртгүүлээгүй;
1.3. соёлын өвийг зөөж тээвэрлэх журам зөрчсөн;
1.4. түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг улсын хилээр нэвтрүүлсэн нь эрүүгийн
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол эд зүйлийг хурааж хүнийг нэг зуун
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нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2. Соёлын өвийн судалгаа, шинжилгээ хийхдээ язгуур шинж, унаган төрх
байдал, хүрээлэн байгаа орчны зохиомжийг эвдэж хуулиар тогтоосон журам,
эсхүл стандартыг зөрчсөн бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж
хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг
таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
3. Туух, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийг худалдах анхны саналыг төрд
тавихгуйгээр худалдсан, эсхул гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд,
харьяалалгүй хүний өмчлөлд шилжуулсэн, эсхул зуучилсан бол уг дурсгалт
зуйлийг хураан авч улсын орлого болгон хунийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хорин мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
4. Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах хуулиар тогтоосон журам, эсхул
стандартыг зөрчсөн бол хунийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгоно.
5. Соёлын биет өвийг хадгалах, хамгаалах, ашиглах талаар хуулиар тогтоосон
хориглолт, журам, стандартыг зөрчсөн, эсхул анхны төрх, нэгдмэл цогц
байдлыг алдагдуулсан, эсхул зөвшөөрөлгүй хөдөлгөж, зөөж тээвэрлэсэн бол
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хунийг таван зуун нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
6. Туух, соёлын үл хөдлөх дурсгалын дэргэд байрлуулсан танилцуулга,
тайлбар, тэмдэг, тэмдэглэгээг эвдэж устгасан, эсхул дурсгал дээр ханын
самбар, зурагт хуудас, туунтэй адилтгах бусад хэрэгслийг байрлуулсан бол
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хунийг нэг зуун нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
7. Соёлын өвийн, эсхул туух, соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын дэглэм
зөрчсөн бол хунийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
8. Газрын хэвлийг эзэмших, ашиглах явцад илэрсэн соёлын биет өвийг
хамгаалах, мэдээлэх арга хэмжээ аваагуй бол тусгай зөвшөөрлийг хучингуй
болгож хунийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
9. Нийтийн емчийн соёлын биет өвийг 1:1 масштабаар зөвшөөрөлгуй хувилан
олшруулсан бол хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хурааж хунийг нэг
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мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
10. Палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийхдээ:
10.1. геологийн ховор илэрц, эрдэсжилтийн онцгой тогтоц, усны эх, рашаан,
булаг, бүрд зэрэг байгалийн унаган тогтоц, эмзэг хэсгийг гэмтээсэн;
10.2. тэсэрч дэлбэрэх бодис хэрэглэсэн;
10.3. судалгааны үр дүнд хохирол
төхөөрөмж ашигласан;

учруулж

болзошгүй

техник,

тоног

10.4. малтлага, судалгааны явцад үүссэн нүх, хонхор болон хүрээлэн байгаа
орчны үзэмжийг эвдсэн элс, шороо, чулуун овоолго үлдээсэн бол
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг хоёр мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хорин мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
11. Түүх, соёл, шинжпэх ухааны ач холбогдол бүхий олдворыг хадгалах,
хамгаалах, судлахдаа түүний анхны төрх байдал, хэлбэр, шинж чанарыг
алдагдуулж гэмтээсэн, олдворыг стандартын шаардлага хангаап/й өрөө
тасалгаа, орчинд хадгалсан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг
гаргуулж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
12. Соёлын биет өвийг сурталчлах, судалгаа, шинжилгээ хийх,
зориулалтаар ашиглахдаа гэмтээсэн, эсхүл үрэгдүүлсэн
хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг нэг мянган
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

сургалт явуулах
бол учруулсан
нэгжтэй тэнцэх
нэгжтэй тэнцэх

13. Соёлын өвийн дурсгалт газрын хамгаалалтын болон орчны бүсэд хуулиар
хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг
гаргуулж хүнийг хоёр мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн
этгээдийг хорин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
14. Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгүүлээгүй палеонтологи,
археологийн олдвор, дурсгалаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага
үзэсгэлэн гаргасан, эсхүл музей байгуулсан бол хууль бусаар олсон хөрөнгө,
орлогыг хураан авч улсын орлого болгож хүнийг зургаан зуун нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг зургаан мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно
7.17 дугаар зүйл. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хориглосон үйл ажиллагаа
явуулах
2. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа
явуулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол учруулсан хохирол,
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нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгоно.

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ
(Шинэчилсэн найруулга)
2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр

ХОРИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг
25.2 дугаар зүйл. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг эвдэх, гэмтээх, устгах
1. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг санаатай эвдсэн, гэмтээсэн, устгасан
бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгах, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун
хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас
нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт
оруулсан/
2. Улс, орон нутгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг
санаатай эвдсэн, гэмтээсэн, устгасан, эсхүл энэ гэмт хэргийг олон хүний
амь бие, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулж болох аргаар үйлдсэн
бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар
хорих ял шийтгэнэ.
3. Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг
сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжээс наян
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгах ял шийтгэнэ.
25.4 дүгээр зүйл. Хууль бусаар археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага
хийх
1. Хууль бусаар археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага, судалгаа
хийсэн бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгах, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
/Энэ хэ сэ п 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт
оруулсан/
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2. Хууль бус археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага, судалгааг
санхүүжүүлсэн бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган
нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
3. Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг
сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжээс наян
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.
25.5 дугаар зүйл. Соёлын биет өвийн хууль бус худалдааг зохион байгуулах,
зуучлах
1. Соёлын биет өвийн худалдааг хууль бусаар явуулсан, зуучилсан бол таван
мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих
эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял
шийтгэнэ.
2. Энэ гэмт хэргийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн бол хоёр жилээс
найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
3. Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэрийн өмнөөс, хуулийн этгээдийн ашиг
сонирхлын төлөө үйлдсэн бол хуулийн этгээдийг тодорхой төрлийн үйл
ажиллагаа явуулах эрх хасаж арван мянган нэгжээс наян мянган нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох ял шийтгэнэ.
/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар хүчингүй
болсонд тооцсон/
25.6 дугаар зүйл. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг тогтоосон хугацаанд хилээр
оруулж ирэхгүй байх
1. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хуулиар тогтоосон журмын дагуу тогтоосон
хугацаанд улсын хилээр оруулж ирээгүй бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс
арван дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл
зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах,
эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт
оруулсан/
2. Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлийг хуулиар тогтоосон журмын
дагуу тогтоосон хугацаанд улсын хилээр оруулж ирээгүй, эсхүл түүх, соёлын
дурсгалт зүйлийг завшсан бол арван мянган нэгжээс дочин мянган нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

74

БУРХАН ХАЛДУН УУЛ, ТҮҮНИЙГ ХҮРЭЭЛСЭН ТАХИЛГАТ ГАЗАР НУТАГ

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
1994 оны 11 дугээр сарын 15-ны өдөр
12 дугаар зүйл. Дархан цаазат газарт хориглох уйл ажиллагаа
1/

газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, элс,
хайрга чулуу авах, мод, зэгс, шагшуурга бэлтгэх, хязгаарлалтын бүсээс
бусад газарт зам тавих зэргээр байгалийн төлөв байдлыг өөрчлөх;

2/

байгалийн дагалт баялаг, эмийн, хүнсний болон техникийн зориулалттай
ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх;

3/

Ан амыны тооллого, тэдгээрийн тоо, нас, хүйс, сүргийн бүтцийг зохицуулах
үйл ажиллагааг батлагдсан хөтөлбөр, аргачлалын дагуу явуулах, зааснаас
өөр зориулалтаар ан амыан агнах, барих, үргээх, тэдгээрийн үүр, ичээ, нүх,
ноохойг хөндөх, эвдэж сүйтгэх;

4/

хортон шавьж, мэрэгчид, түймэртэй тэмцэх, тэдгээрээс сэргийлэх арга
хэмжээнд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөх арга, техник, бодис хэрэглэх;

5/

аялагч, зөвшөөрөл бүхий бусад хүн түр буудаллах, отоглох, ажиглалт,
судалгаа шинжилгээ хийх зориулалтаар зохих журмын дагуу барьсан орон
байрыг ашиглахаас өөр барилга байгууламж барих;

6/

хөрс, ус, агаар бохирдуулах аливаа үйл ажиллагаа явуулах;

7/

тухайн газрын хамгаалалтын захиргааны зөвшөөрөлгүйгээр нохой дагуулж,
буу авч явах;

8/

аргагүйгээс бусад тохиолдолд тухайн газрын хамгаалалтын захиргаанаас
урьдчилан авсан зөвшөөрөлгүйгээр агаарын хөлгөөр буулт хийх, хэт нам
өндрөөр нислэг үйлдэх;

9/

өвөлжөө, хаваржаа, намаржаа, зуслангийн барилга байгууламж барих,
зохих зөвшөөрөлгүйгээр мал бэлчээрлүүлэх;

10/ нуур, мөрөн, гол горхи, булаг, шанд зэрэг ил задгай усыг үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглах;
11/ хууль тогтоомж болон хамгаалалтын горимоор хориглосон байгаль орчинд
сөрөг нөлөөлөх бусад үйл ажиллагаа явуулах.
18 дугаар зүйл. Байгалийн цогцолборт газарт хориглох үйл ажиллагаа
1/

энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 - 8 ,11-т заасан үйл ажиллагаа явуулах;

2/

онцгой бүсэд энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 9,10-т заасан үйл ажиллагаа
явуулах;

3/

батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсвийг зөрчиж суурингийн нутаг
дэвсгэрийг тэлэх, барилга байгууламж барих.
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21 дүгээр зүйл. Байгалийн нөөц газрын дэглэм
1.

Байгалийн нөөц газарт хамгаалалтад авсан байгалийн хэв шинж, тодорхой
баялгийн төрх байдал, ургамал, амыны аймгийн байршил, өсөлт, үржилтэд
сөрөг нөлөөгүйгээр уламжлалт аж ахуй эрхлэж болно.

2.

Байгалийн нөөц газарт түүний байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж
болзошгүй барилга байгууламж барих, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар газар
ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, ан амыан агнах, барих,
мод, зэгс, шагшуурга бэлтгэх зэргээр байгалийн унаган төрхийг өөрчлөх,
голын усыг бохирдуулах аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

24 дүгээр зүйл. Дурсгалт газрын дэглэм
1.

Дурсгалт газарт хаалт, хашлага барих, сэрэмжлүүлсэн дохио, тэмдэг тавих,
түүний хамгаалалтыг нутгийн оршин суугчдад хариуцуулан өгөх зэргээр
хамгаалалтын арга хэмжээ авна.

2.

Дурсгалт газар дахь байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлээс 0,13 ,0 км-ийн орчимд сүр бараа, үзэмжийг нь дарах барилга байгууламж
барих, газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох,
байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хөндөх, эвдэх, буулгах,
тэдгээрт хохирол учруулахуйц бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын
2013 оны 12 сарын 11-ний едрийн
А-361 тоот тушаалын хавсралт

БУРХАН ХАЛДУН ХАЙРХАНД АЯЛАХ, УЛАМЖЛАЛТ
ЗАН ҮЙЛИЙН ЁСЛОЛ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ
НЭГ. Нийтлэг үндэслэл
1.1.

Монгол түмний Үндэсний бахархалт Бурхан Халдун хайрханд хамгаалалтын
горим дэглэмийг мөрдүүлэх, тогтоосон маршрутын дагуу аялах болон
төрийн тахилга, уламжлалт зан үйлийн ёслол үйлдэх, хамгаалалтын
хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын
зорилго оршино.

1.2.

Энэхүү журам нь Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Хог хаягдпын тухай болон
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 110 дугаар шийдвэр, 2009 оны 32
дугаар зарлигаар батлагдсан "Торийн тахилгатай уул, овооны тэнгэрийн
тайх тахилгын ёслолын журам", Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын
2010 оны А-121 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Төрийн тахилгын үед тусгай
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хамгаалалттай газар нутагт горим, дэглэм сахиулахад олон нийтийн
мөрдөх нийтлэг журам", Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын
2013 оны А-159 дүгээр "Аялалын зам, маршрут тогтоох тухай" тушаал,
хамгаалалтын захиргааны менежментийн төлөвлөгөө, түүнтэй нийцүүлэн
гаргасан журам, эрх зүйн бусад актад нийцсэн байна.

ХОЁР. Тогтоосон маршрутын дагуу аялах ба зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа
2.1.

Энэхүү журмын 3 дахь зүйлд заасан төрийн тахилгаас бусад тохиолдолд
иргэн, аялагчид тогтоосон маршрутын дагуу аялана.

2.2.

Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын нэвтрэх цэг нь Бурхан
Халдун хайрханаас баруун урд зүгт 40 км-т Хойд Хориуд гэх газарт
байрлах ба аялагчид тасалбар, аялалын маршрут бүхий танилцуулга авна.
Энэхүү тасалбарыг авсанаар аялалын зөвшөөрөл олгогдсонд тооцно.

2.3.

Хойд Хориуд гэх газрын орчимд Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай
газрын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан аялагчид амрах зочид
буудал, зоогийн газар, авто зогсоол, угтах үйлчилгээ болон хоол хүнс,
бэлэг дурсгалын үйлчилгээ явуулах орчныхоо өнгөтэй зохицсон архитектур,
дизайны шийдэл бүхий байгальд орчинд сөрөг нөлөөгүй аргаар шийдсэн,
зөөвөрлөх боломжтой байгууламж, отоглох гэр барьж болно.

2.4.

Хойд Хориуд гэх газраас зүүн хойд зүгт Илүүрийн гол,Сайханы гол, түүний
орчимд отоглох цэг байрлана. Хамгаалалтын захиргаа нь отоглох цэгийн
эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах, замын тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах,
машин зогсоол гаргах тохижилтыг иргэн, аж ахуйн нэгжтэй хамтран
зохион байгуулна. Отоглох цэг нь үнэ төлбөргүй бөгөөд иргэн, аялагч нь
өөртөө үйлчилнэ.

2.5.

Иргэн, аялагчид зөвхөн хөтөчтэй, батлагдсан маршрутын дагуу аялана.

2.6.

Өдөрт аялах аялагчид болон морины тоо, хөтөчийг хамгаалалтын
захиргаанаас баталсан хуваарийн дагуу явуулна. Өдрийн явган аялал
нь зуны цагт өглөө 9:00 цаг, өвлийн цагт өглөө 7:00 цагт, морин аялал
нь зуны цагт 11:00 цаг, өвлийн цагт 9:00 цагт багтаж эхлэн 20:00 цагт
дуусгахаар зохион байгуулна.

2.7.

Бурхан Халдун хайрханы аялалын маршрутыг зуны улиралд 06 дугаар
сарын 10-наас 09—р сарын 20-ны хооронд, овлийн улиралд 11-р сарын
10-нээс 03-р сарын 20-ны хооронд аялна. Хавар, намрын хуурайшилтийн
үеэр гал түймэр гаргахгүй байх тухай баталгаа гаргаж, хөтөчтэй аялана.

2.8.

Иргэн, аялагчид өвлийн улиралд автомашин, ердийн хөсөг болон
явганаар, бусад улиралд зөвхөн ердийн хөсөг, явганаар аялана.
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2.9.

Илүүрийн голын отоглох цэгээс зүүн хойд зүгт 20 км-т орших Тарвагатайн
Тэгсгэр уулан дээр Бурхан Халдун хайрханыг ажиглах тоног төхөөрөмж,
дуран авиа бүхий цогцолбор байх бөгөөд иргэд, аялагчид уламжлалт зан
үйлийг үйлдэнэ.

2.10. Цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд зөвхөн хөтөчийн зааврын дагуу хоноглох
газрыг сонгоно.
2.11. Аялагч нь байгаль орчин, түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах, үл хөндөх
үүрэг хүлээнэ.
2.12. Бурхан Халдун хайрханд цаас, хуванцар саванд боогоогүй хүнс, цагаан
идээгээр цацал өргөж болно.
2.13. Бурхан Халдун хайрханы орчим уламжлалт зан үйлийг хийхдээ
хамгаалалтын захиргаа, байгаль хамгаалагчид мэдэгдэж, зохих зөвшөөрөл
авсан байна.
2.13. Аялалын явцад түүх, соёлын эд өлгийн зүйлс олдсон тохиолдолд Хан
Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны
байгаль хамгаалагч, Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагад даруй мэдээлнэ.
ГУРАВ. Бурхан халдун хайрханы төрийн тахилга зохион байгуулах
3.1.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу 4 жил тутам Бурхан
Халдун хайрханы төрийн тахилгыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, орон
нутгийн ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн дарга, Засаг дарга, Хан Хэнтийн улсын
тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран зохион
байгуулна.

3.2.

Бурхан Халдун хайрханы төрийн тахилгын
хайрханы Тэнгэрийн овооны бэлд үйлдэнэ.

3.3.

Бурхан Халдун хайрханы тахилгын дэг,
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас тогтооно.

3.4.

Бурхан Халдун хайрханы төрийн тахилгад оролцох хүмүүсийн нэрсийн
жагсаалт, зочдын тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг Төрийн ёслолын алба
батлах бөгөөд зөвхөн Төрийн ёслолын албанаас ирүүлсэн жагсаалтын
дагуу нэвтрүүлнэ.

3.5.

Бурхан Халдун хайрханы тайлгын наадмыг тусгай хамгалалттай газрын
гадна талд зохион байгуулна.
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ДӨРӨВ. Хамгаалалтын захиргааны үүрэг
4.1.

Хамгаалалтын захиргаа нь батлагдсан маршрутын дагуу отоглох, хоноглох
болон түр амрах цэгүүд, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг бусад аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэдтэй хамтран стандартын дагуу хийж тохижуулна.

4.2.

Хамгаалалтын захиргаа нь Бурхан Халдун хайрханы хамгаалалтын горим,
дэглэмийг сахиулан, гадаад, дотоодын аялагч, амрагчдыг Бурхан Халдун
хайрханы талаарх танилцуулга, гарын авлага, материалаар хангах,
мэдээллийн төвөөр үйлчлэх.

4.3.

Отоглох, хоноглох болон түр амрах цэгүүдийн хог хаягдлын менежментийг
нутгийн иргэдийн нөхөрлөлтэй хамтран зохион байгуулна.

4.4. Хориудын постоос Тарвагатайн Тэгсгэр уул хүртэл маршрутын дагуу
ердийн хөсгөөр аялагчдад хөтөчөөр аялуулна.

ТАВ. Аялалын эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа
5.1.

Батлагдсан маршрутын дагуу аялахад дараахь эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагааны дэглэмийг мөрдөнө.

5.2.

Аялагч бүр Хориудын постоос аялалд гарахын өмнө "Байгальд үл шингэх
хог хаягдал, дахиварын мэдүүлэг"-ийг хоёр хувь бөглөх бөгөөд нэг хувийг
нэвтрэх цэгт үлдээж, нөгөө хувийг аялалын туршид биедээ авч явна.

5.3.

Мэдүүлгийн үнэн зөв байдлыг хамгаалалтын захиргааны байгаль
хамгаалагч, эргүүл, идэвхтэн байгаль хамгаалагч аялалын туршид хяналт
тавьна.

5.4.

Аялалын явцад гарсан байгальд үл шингэх хог хаягдлыг аялагч байгальд
үлдээлгүйгээр хог хаягдал, дахивараар ялган зориулалтын хогийн дээр
буцаан авч явна.

5.5.

Маршрутын дагуу аялагчид аялалын туршид үүргэвчиндээ дараахь эд
зүйлсийг заавал авч явна.
5.6.1.

шүдэнз;

5.6.2.

цаас;

5.6.3.

цэвэр ус;

5.6.4.

эмийн сан;

5.6.5.

хуурай хүнс;

5.6.6.

гэрэлтүүлэгч /гар чийдэн/;

5.6.7.

дохио өгөх хэрэгсэл;

5.6.8. хуурай хувцас;
5.6.9.

борооны цув, нөмрөг;
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ЗУРГАА. Хориглох үйл ажиллагаа
6.1.

Бурхан Халдун хайрханд аялах үед дараах үйл ажиллагааг хориглоно:
6.1.1.

"Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай" Монгол улсын хууль
болон тухайн газрын хамгаалалтын нийтлэг горим, байгаль
хамгаалах бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн үйл ажиллагаа
явуулах;

6.1.2.

Бурхан Халдун хайрханы үзэгдэх орчныг халхалсан, түүний сүр
бараа дарах, салхинд хийсч унах, хог хаягдал үүсгэж болзошгүй
шон, самбар байрлуулах, тугдалбаа хатгах, хадагуях, овоо босгох;

6.1.3.

цаг агаарын хүндрэлтэй үед /гол үертэй, үргэлжилсэн бороотой,
хүчтэй салхи, шуургатай/ Бурхан Халдун хайрханд аялах;

6.1.4.

Аялалын явцад хөтөчийн зааврыг үл хүндэтгэж зорчих;

6.1.5.

Тогтоосон зам чиглэл, амрах, отоглох цэгийг дур мэдэн өөрчлөх,
тогтоосноос бусад газарт ил задгай гал түлэх болон үнс нурмаа
унтраахгүй орхих;

6.1.6.

ан амыныг үргээх;

6.1.7.

ургаа мод, хад, чулуу, булаг, шанд, гол усны эхэнд хадаг самбай
уях;

6.1.8.

зөвшөөрөлгүйгээр байгалийн дагалт баялаг ашиглах, хөрс, ус
болон байгалийн баялгаас дээж авах;

6.1.9.

түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг гэмтээх, байрнаас нь хөдөлгөх,
устгах;

6.1.10. хуурай хог хаягдлыг ил задгай хаяж хөрс, ургамал, агаарыг
бохирдуулах болон байгаль орчны тэнцвэрт байдалд сөрөг нөлөө
үзүүлэх үйл ажиллагаа явуулах;
6.1.11.

тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль
хамгаалагч, төрийн тусгай албаны албан хаагчдаас бусад хүн галт
зэвсэг биедээ авч явах;

6.1.12. аялалын явцад гол горхийг бохирдуулах, усанд хоол хүнс,
органик материал, хог хаягдал, химийн болон ариун цэврийн
бодис оруулах, зэрлэг ан амьтан татахуйц хурц үнэртэй хоол, хүнс
хэрэглэх;
6.1.13. аялалын явцад ургаа мод хугалах, огтлох, хөрөөдөх, цэцэг түүх,
ургамлын үндэс ухах, зөвшөөрөлгүй самар, жиме, мөөг түүх,
зөвшөөрөгдөөгүй цэгт гал түлэх, галын наадам хийх, шувууны
үүрт сүүдрээ тусгах, зэрлэг ан амьтан, жигүүртэн, загас жараахайг
хооллох;
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6.1.14. мод, хад чулуу, байгууламж дээр бичих, сараачих, зураг зурах,
байгалийн унаган өнгө төрхийг алдагдуулах;
6.1.15. металл хайгч, судалгааны, хайгуулын багаж, тоног төхөөрөмж авч
явах;
6.1.16. зөвшөөрөлгүй судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, зураг авах,
бичлэг хийх;
6.1.17. тасалбаргүй зорчих;
6.1.18. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 12.8д заасны дагуу хамгаалалтын захиргаанаас урьдчилан авсан
зөвшөөрөлгүйгээр нислэг үйлдэх;
6.1.19. энэ журмын 2.3, 2.4 дэх хэсэгт зааснаас бусад байгууламж барих,
6.1.20. хуульд заасан бусад хориглосон үйл ажиллагаа;

ДОЛОО. Бусад зүйл
7.1.

Энэхүү журмыг зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээдэд
тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага тооцно.

холбогдох

хууль

7.2.

Хамгаалалтын захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нь
энэхүү журмын хэрэгжилтэд хуульд заасан эрх, үүргийн дагуу хяналт
тавьж ажиллана.
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