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ӨМНӨХ ҮГ

БСШ УСЯ-ны харьяа Соёлын өвийн үндэсний төв Монгол нутагт оршин буй түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалыг анхан шатны байдлаар бүртгэн баримтжуулах, тоолох, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын 

байдалд судалгаа хийх ажлыг 2008 оноос төлөвлөн хэрэгжүүлж эхпээд байгаа билээ. Бид энэ ажлын 
хүрээнд Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, 
Өвөрхангай, Дундговь, Төв, Архангай, Завхан, Өмнөговь аймгийн нутагт ажиллаж 3500 орчим дурсгалт 
газрыг бүртгэн баримтжуулж, холбогдох мэдээллийг Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн 
сан болон нэр дурдсан аймгуудын бүртгэл, мэдээллийн санд хадгалаад байна.

Соёлын өвийн үндэсний төв нь олон нийтэд монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 
сурталчлах зорилгоор Улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд хадгалагдаж байгаа мэдээллийг дээрх 
ажлын үеэр цуглуулсан мэдээллээр баяжуулан гэрэл зургийн цуврал цомог хэвлүүлж байгаа билээ. 
Бид энэ удаа Завхан аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг багтаасан 11 дэх 
цомгоо хэвлүүлэн та бүхний гар дээр өргөн барьж байна. Энэ удаагийн цомогт тус аймгийн нутагт орших 
түүх, соёл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн ач холбогдолтой 209 дурсгалт газрыг сонгон авч, байршлыг 
нь газрын зурагт байрлуулан товч тайлбарын хамт оруулж, сум тус бүрийн нутагт орших дурсгалын 
жагсаалтыг ард нь хавсаргалаа.

Энэхүү цомог нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны зориулалттай бус зөвхөн түүх, соёлын дурсгалыг ард 
иргэдэд сурталчлан таниулахзорилготой гаргажбайгаа учир мэдээллийг товчлон оруулсан болно. 
Уншигч та Монгол нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалын талаар илүү их мэдээлэл авах, эсвэл энэхүү 
цомогтой холбоотой санал хүсэлт, ш үүмж байвал манай байгууллагын хаягаар хандахыг хүсье.

Эртний түүх, соёлын өвөө эрхэмлэн дээдлэгч ард иргэд та бүхэн энэхүү гэрэл зургийн цомгоор дамжуулан 
Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудтай танилцаж, тэдгээрийг хадгалж хамгаалах, хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэжбайна.

Зохиогчид
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ҮДИРТГАЛ

Өнөөгийн дэлхий нийт хүн төрөлхтний түүхэнд бүтээгдэж бий болсон эдийн болон оюуны соёлын өвийг 
уламжлагдаж ирсэн хэлбэрээр нь соёлын биет ба биет бус өв хэмээн ангилан авч үзэж байна. Соёлын 

биет бус өвд оюуны соёлын бүхий л өв хамаарах бол соёлын биет өвд материаллаг түүхий эдээр бүтээгдсэн 
бүх дурсгал хамаарах ажээ. Соёлын биет өвийг хадгалагдаж буй орчин нөхцөл, эх төрхөөр нь түүх, соёлын 
хөдлөх дурсгалт зүйл ба түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал гэж хоёр хэсэгт хуваадаг байна.

1972онд НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэхухаан, Соёлын байгууллагын Ерөнхий багахурлын 17дугаарчуулганаар 
баталсан “Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах конвенци”-д “Соёлын өв” гэдэг ойлголтыг үл 
хөдлөх гэдэг утгаар нь гурав ангилсан байдаг. Үүнд:

- Хөшөө дурсгал (түүх, урлаг, шинжлэх ухааны хувьд нэрд гарсан, бүх талын үнэт ач 
холбогдол бүхий уран барилга, сүрлэг чимэглэлийн уран баримал, уран зургийн бүтээл, 
археологийн олдвор, бичээс, агуй болон цогцолбор дурсгал)

- Архитектурын чуулга (түүх, урлаг, шинжлэх ухааны хувьд нэрд гарсан бүх талын үнэт ач 
холбогдол бүхий салангид буюу нэгдмэл барилга байгууламж, уран барилгын цогцолбор)

- Дурсгалт газар (хүний болон хүн, байгалийн хамтарсан бүтээлүүд, мөн түүх, гоо зүй, 
угсаатны судлалын хувьд нэрд гарсан бүх талын үнэт ач холбогдол бүхий археологи, 
түүхийн дурсгалт газрыг багтаасан бүс нутаг) гэж ангилсан байна.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр нь нэн эрт цагаас хүн нутаглаж ирсэн өлгий нутгийн нэг, Төв Азийн эртний 
нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн гол төв болж байсан учир тэдний бүтээн бий болгож үлдээсэн түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалаар үлэмж баялаг орон юм. Манай улс 1992 оны Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал болон олон 
улсын соёлын өвийн талаарх нийтлэг ойлголтод нийцүүлэн 2014 онд шинэчлэн найруулж баталсан “Соёлын 
өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн 3 дугаар зүйлд "... эртний хүний оромж, отог бууц, оршин сууж байсан ул 
мөрийг хадгалсан соёлт давхарга, ашигт малтмал олборлож, боловсруулж, үйлдвэрлэл эрхэлжбайсан газар, 
булш, хиргисүүр, бунхан, оршуулга, тахилын газар, хөшөө чулуу, хадны сүг зураг, бичээс зэрэг археологийн 
дурсгал; эртний хот суурины үлдэгдэл, балгас, хэрэм, цайз болон уран барилгын цогцолбор, сүм дуган, хийд, 
гудамж, талбай, байшин барилга зэрэг уран барилгын дурсгал; түүхэн хүмүүсийн амьдрал, үйл ажиллагаатай 
холбоотой байшин барилга ...; түүх, соёлын цогцолбор газар; эртний хүн, амьтан, бичил биетэн, ургамлын 
чулуужсан олдвор, ул мөр, тэдгээрийг агуулсан олдворт газар” зэрэг дурсгалуудыг үл хөдлөх гэх ангилалд 
хамаатуулан хуульчилсан байдаг.

Аливаа соёлынөв, тэрдундаатүүх, соёлын үлхөдлөхдурсгал болтухайнулсорны соёлынтүвшингилэрхийлэх 
том үзүүлэлт болохын сацуу тусгаар тогтнолын баталгааны нэг гол баримт болдог. Энэ ч утгаараа хөдөө хээр 
оршин буй бүх төрлийн үл хөдлөх дурсгалаа хайрлан хамгаалах явдал бол аль ч төр засгийн анхаарлын төвд 
байх ёстой асуудал юм.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыгхамгаалаххууль, эрхзүй: Монголчууд эртнээсөөрсдийн болон бусдын 
өвөг дээдсийн бий болгож бүтээсэн түүх, соёлын аливаа дурсгалд хүндэтгэлтэй хандаж олон арга хэлбэрээр 
хамгаалж ирсэн баялаг уламжлалтай ард түмэн. Түүхийн шаралсан хуудсанд “эртний булш, хиргисүүрийг 
ухаж сүйтгэсэн хүнийг тодорхой тооны адуу малаар торгох зэрэг шийтгэл оноож байсан” тухай цөөнгүй баримт 
тохиолддог. Түүнчлэн үр хүүхэддээ эртний дурсгалт зүйлийг хөндвөөс “чөтгөр сэрнэ, чөтгөр дагана, сүнс нь 
хорогдоно, нүд чинь сохорно, гар чинь татна, муу зүйл тохиолдоно...” гэх мэтээр сургаж тэдгээрт аль болох 
хүндэтгэлтэй хандах сэтгэлтэй болгон хүмүүжүүлдэг байсан уламжпал эдүгээ ч хөдөө орон нутаг бий.

Монгол Улсад соёлын өвийг хамгаалах талаар төрийн цэгцтэй бодлого Ардын хувьсгал ялсны дараагаас 
боловсорч иржээ. 1921 онд байгуулагдсан Судар бичгийн хүрээлэнгийн дүрэмд “дэлхий дахины улсын бичиг 
судрын сан ба музей үзмэрийн зүйлийг хураах ... монгол үндэстэнд холбогдох бичигтэй хөшөө, чулуун зураг 
зүйлүүдийг хамгаална” гэж заасан байдаг нь төрөөс соёлын өвийн талаар баримтлах анхны эрхзүйн баримт 
болжээ. 1941 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр хурлын тогтоолоор “Хуучны дурсгалт зүйлийг сахин 
хамгаалах дүрэм”-ийг батлан гаргажулс орон даяар мөрдүүлжээ. Уг дүрэмд “Монгол улсын хязгаар дотор буй 
хуучны бүх дурсгал болох зүйл цөм Монгол улсын өөрийн хөрөнгө мөн” хэмээн заасан байдаг. Энэхүү дүрмийн 
ихэнх зүйл заалт нь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалахад чиглэсэн байдгийг дурдууштай.

Дээрх дүрмээс хойш 30 гаруй жилийн турш түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах талаар төрөөс ямар нэг 
эрхзүйн баримт бичиг батлан гаргаагүй нь нэгталаас монгол нутгийг бүхэлд ньхамарсан эртний дурсгалуудын 
талаарх бүртгэл судалгаа дутмаг байсан, нөгөө талаас дэлхий нийтийн соёлын өвд хэрхэн хандах хандлага 
бүрэн төлөвшижтогтоогүй байсантай холбоотой юм.
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1970 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар “БНМАУ-ын Соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах тухай хууль” 
батлагдан гарчээ. Энэ хууль бол монголчуудын хэдэн зууны турш хадгалж ирсэн болон бүтээн туурвиж ирсэн 
түүх, соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах, судлан шинжлэх, сэргээн засварлах, сурталчилах зэрэг бүхий л 
харилцаагцогцоорньзохицуулсан биедаасананхны хуульбайв. “БНМАУ-ынСоёлын дурсгалтзүйлийгхамгаалах 
хууль” батлагдан гарснаар урьд өмнө ард иргэдийн дунд үнэ цэнэ, ач холбогдол нь төдийлөн танигдаагүй байсан 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаарх ойлголтыг өөрчилжхүн бүрийг эдгээр дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах, 
хадгалж хамгаалах үйл ажиллагаанд гар бие оролцох зэргээр үүрэг хариуцлагатай байх нөхцлийг бүрдүүлсэн 
юм. Хуулийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан 1970-1994 оныгхүртэлх хугацаанд Монгол улсын төртүүх, соёлын 
үл хөдлөх дурсгалыг шинээр нээж бүртгэх, судлах, сэргээн засварлах чиглэлээр жил алгасалгүй олон ажил 
зохиож, түүнд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг жил бүр нэмэгдүүлж байв. Энэ 20 гаруй жилийн туршид төрөөс авч 
хэрэгжүүлсэн олон ажлын үр дүн болон соёлын өвөө эрхэмлэн дээдлэгч хүмүүсийн уйгагүй хөдөлмөрийн үр 
шим Монголчуудыг дэлхийд гайхуулах соёл иргэншилтэй ард түмэн болохыг батласан юм.

Манай улс 1990 оноос дэлхий нийтийн хөгжлийн замд эргэлт буцалтгүй орж урьд өмнө үйлчилж байсан хууль, 
эрхзүйн баримтуудаа олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчлэн баталж эхэлсэн билээ. 1992 онд УИХ- 
аас баталсан шинэ Үндсэн хуулинд “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжпэх ухаан, оюуны 
өв төрийн хамгаалалтад байна” хэмээн заасан билээ. Энэ үзэл баримтлалд нийцүүлэн 1994 онд УИХ-аас “Түүх, 
соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг батлан гаргаж улс орон даяар мөрдүүлж эхэлсэн байна. 
Энэ хууль нь зах зээлийн харилцаанд шилжиж байсан манай улсын хувьд түүх, соёлын дурсгалын талаарх 
харилцааг зохицуулах гол хууль болоод зогсохгүй түүнээс хойш батлагдан гарсан олон хуулийн түүх, соёлын 
дурсгалтай холбоотой заалтыг нөхөхөд чухал эрхзүйн баримт болж байжээ. 1994 оны “Түүх, соёлын дурсгалт 
зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-д хэд хэдэн удаа нэмэлт өөрчлөлт хийсний эцэст 2001 онд утга соёлын өвтэй 
холбоотой харилцаагзохицуулсан заалтуудыг нэмж“Соёлын өвийгхамгаалахтухай хууль” болгон батлан гаргаж 
эдүгээ хүртэл мөрдөж байна. Энэ хууль нь монголчуудын соёлын өвийг анх удаа цогц байдлаар нь хамгаалах 
хуулийн орчин бий болгосноороо түүхэн ач холбогдолтой болсон юм.

Эдүгээ монгол улстүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалт, судалгаа, ашиглалттай холбогдолтой 
харилцааг “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” болон “Соёлын тухай”, “Газрын тухай”, “Ашигт малтмалын тухай”, 
“Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай” зэрэг хуулиудад туссан үл хөдлөх дурсгалтай холбоотой зүйл 
заалтын дагуу зохицуулж байна. Энэ бүх хуулиудын зохих зүйл заалтууд нь Монгол Улсыг түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалт зүйлсээ хамгаалах талаар эрх зүйн цогц орчинтой болсныг харуулж байна.

Монгол Улс дэлхий нийтийн хөгжпийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхаж байгаагийн хувьд олон улсын 
соёлын өвийгхамгаалах чиглэлээр батлан гаргасан баримт бичиг, гэрээ, конвенцид хүндэтгэлтэй хандаж, хүлээн 
зөвшөөрч, идэвхитэй оролцсоор ирсэн билээ. Манай улс өнөөдрийн байдлаар 1964 онд “Зэвсэгт мөргөлдөөний 
үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай” 1954 оны Гаагийн хэлэлцээрт, 1990 онд ЮНЕСКО-ийн 1972 оны 
“Дэлхийн байгалийн өвийн болон соёлын өвийг хамгаалах тухай” конвенцид, 1991 онд ЮНЕСКО-ийн 1970 
оны “Соёлын эд зүйлийг хууль бусаар импортлох, экспортлох, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхээс сэргийлэх тухай 
конвенци”-д, 2005 онд ЮНЕСКО-ийн 2003 оны “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай” конвенцид тус тус 
нэгдэн орж, эдгээр баримт бичгүүдийн үзэл санаа, үндсэн зарчим, шаардлагуудыг соёлын өвийг хамгаалах 
хууль, тогтоомжуудад тусгаж, хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл, судалгаа. Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 
шинжлэн судлах ажил 1889 онд Оросын эрдэмтэн Н.М.Ядринцевын Орхон голын хөндийд хийсэн хайгуул 
судалгааны ажпаар эхэлсэн гэж үздэг. Тэр цагаас хойш 120 гаруй жилийн турш Орос, Финлянд, АНҮ Унгар, 
Япон, Турк, Франц, Герман, Солонгос, Хятад зэрэг дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачид манай үндэсний 
боловсон хүчнүүдтэй хамтран эртний түүх, соёлын дурсгалыг түүх, соёл, угсаатны зүй, археологийн шинжлэх 
ухааны онол, арга зүйн дагуу судалсаар иржээ. Энэ ажпуудын үр дүнд монгол орны нутаг дэвсгэр дээр байгаа 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлс нь хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхийн салшгүй нэг хэсэг, өвөрмөц соёл 
иргэншилийн улбаа болохыг баталжээ. Түүнчлэн үл хөдлөх дурсгалын арвин баялаг мэдээллийн санг бий 
болгосон байна.

Апиваа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах ажил бол тухайн дурсгалыг хадгалж 
хамгаалах чиглэлээр явуулж буй анхан шатны ажил юм. Дурсгалын хэлбэр төрх, хэмжээ, орчны нөхцөл байдал, 
ашиглалтын байдал, эвдрэл гэмтэл зэргийг нарийвчлан тодорхойлж, гэрэл зураг, дүрс бичлэг, гар зургаар 
баримтжуулан мэдээлэл цуглуулах явдал бол бүртгэн баримтжуулах ажпын гол зорилго болно. Түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалыг үнэн зөв бүртгэж баримтжуулснаар соёлын өв, түүний үнэ цэнэ, хувьсал өөрчлөлтийн талаар 
тодорхой мэдээлэл олжавах, хүмүүсийн соёлын өвийгхадгалжхамгаалаххүсэл сонирхолыг нэмэгдүүлэх, тэдний 
оролцоог дээшлүүлэх, соёлын өвд гарч буй өөрчлөлтийг хянах боломжоор хангагдах, төрийн байгууллагуудыг 
бодит мэдээллээр хангах зэрэг олон ач холбогдол давуу талтай юм.

6



Монгол улсын хувьд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэж баримтжуулж мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг 
1921 оны ардын хувьсгалын дараахнаас эхэлсэн юм. 1921 онд байгуулагдсан Судар бичгийн хүрээлэнгийн 
дүрэмд хуучны түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж баримтжуулах, хамгаалах үүрэг туссан байдаг. Энэ үүргийнхээ 
дагуу 1922 онд Судар бичгийн хүрээлэнгээс эрхлэн өнөөгийн Төв, Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгийн 
нутгаар хайгуул шинжилгээний ажил хийж Сарьдагийн хийд, Эрдэнэзуу, Баруун хүрээ зэрэг уран барилгын 
дурсгалыг бүртгэж гэрэл зургаар баримтжуулж байжээ. Судар бичгийн хүрээлэн 1935 оноос эхлэн хошуудад 
орон нутаг судлах товчоо байгуулан өөрийн төлөөлөгчийг сонгон суулгаж, идэвхитэй гишүүдийг элсүүлэх 
ажил зохион байгуулж, түүх, соёлын дурсгалын тухай мэдээ арвин ихээр цуглуулж хуримтлуулж байжээ.

Судар бичгийн хүрээлэнд 20-иод жилийн турш хуримтлагдсан түүх, соёлын дурсгалын талаарх мэдээ сэлт, 
бүртгэл судалгааны хэрэглэгдэхүүнүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эмхлэн цэгцэлж “Монгол Ард Улсын 
археологийн картын сан” зохиох ажпыг 1941 оны сүүлээр ШУХ-ийн Түүхийн салбарын эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Х.Пэрлээ тэргүүлэн хийж жил бүрийн археологийн хайгуул малтлага судалгааны үр дүнгээр байнга 
нэмэн баяжуулсаар байжээ. Энэ сан бол Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл- 
мэдээллийн анхны сан байсан бөгөөд эдүгээ ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн гар бичмэлийн санд 
хадгалагдаж байна.

Монгол Улсад соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулж мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн тогтолцоо 1996 
оноос бүрдэж эхэлсэн гэж үздэг. 1994 онд батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах тухай хууль”-ийн 
2 дугаар бүлэгт Монгол Улс нь түүх, соёлын дурсгалын Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан /УНБМС/- 
тай, тэр нь шаталсан тогтолцоотой байхаар орсон байна. Энэ заалтын дагуу “Соёлын өвийн төв байгуулах 
тухай” Соёлын сайдын 1996 оны 07 дугаар тушаал гарч Музейн үзмэр сэргээн засварлах урлангийн орон тоо, 
төсөвт багтаан түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн УНБМС-г байгуулахаар шийдвэрлэжээ. Энэ сан тухайн үеийн 
Соёлын яаманд цуглараад байсан түүх, соёлын дурсгалт зүйлстэй холбоотой судалгаа, тайлан, мэдээ зэрэг 
эх хэрэглэгдэхүүнийг татан авч, анхны бүрдүүлэлтээ хийж байжээ. Эдүгээ соёлын өвийн УНБМС нь олон 
улсын нийтлэг зарчмын дагуу монгол нутаг дахь соёлын өвийг түүх, соёлын хөдлөх, үл хөдлөх /соёлын биет 
өв/, утга соёлын /соёлын биет бус өв/ гэсэн 3 хэсэгт ангилж мэдээллийн сан бүрдүүлж байна. УНБМС түүх, 
соёлын дурсгалын бүрдүүлэлтийг хийхдээ 1996 онд ИКОМОС-ын Ерөнхий Ассамблейн 11 дүгээр хурлаас 
батлан гаргасан “Дурсгалт газруудыг баримтжуулах ИКОМОС-ын зарчим”-ыг баримтлахын сацуу өөрийн орны 
онцлогт тохирсон аргачлал боловсруулан ажилладаг.

1996-1999 онд “Монгол нутаг дахь түүх, соёлын дурсгал” сэдэвчилсэн лавлах бүтээх ажпын хүрээнд хээр 
хөдөө орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаарх мэдээлэл цуглуулах зорилгоор хэд хэдэн чиглэлээр 
зохион байгуулсан хээрийн шинжилгээний экспедицид СӨТ-ийн мэргэжилтэн судлаачид гар бие оролцож 
дурсгалуудын хадгалалт хамгаалалтын байдал, засаг захиргааны харьяалал, эвдрэл гэмтлийн талаар нэлээд 
мэдээлэл хуримтлуулсан билээ. Энэ мэдээллүүд нь тухайн үедээ УНБМС дахь үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл 
мэдээллийн хэсэгт томоохон мэдээлэл бүрдүүлэлтийн ажил болсон бөгөөд, эдгээр мэдээллийг ашиглаж 
1998 онд “Улс, аймаг, нийслэлийн, хамгаалалтад байх үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчилж, “Түүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг анх удаа боловсруулан 
хэрэгжүүлсэн юм.

Өнөөдөр манай улсад ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн, Палеонтологи, геологийн хүрээлэн, Нүүдлийн 
Соёл Иргэншилийг судлах Олон улсын хүрээлэн, Монголын Үндэсний музей, МУИС-ийн Антропологи, 
Археологийн тэнхим, Улаанбаатарын их сургуулийн Археологийн тэнхим, Ховд их сургууль, Нүүдлийн соёл 
иргэншилийг судлах олон улсын хүрээлэн зэрэг мэргэжпийн байгууллагууд хууль, журмын дагуу археологи, 
палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийжтүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаар арвин мэдээлэл 
хуримтлуулж байна.

Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал. УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
1941 оны 79 дүгээр хурлын тогтоолоор “Хуучны дурсгалт зүйлсийг сахин хамгаалах дүрэм”-ийг баталж, 

түүний 2 дугаар хавсралтад нэр бүхий 15 дурсгалыгулсын нэгдүгээр зэрэглэлийн хамгаалалтад, 16 дурсгалыг 
улсын хамгаалалтад байхаар шийдвэрлэжээ. Энэ жагсаалт бол Монгол Улс анх удаа түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалаа төрийн хамгаалалтад авсан түүхэн шийдвэр байсан юм.

1970 онд АИХ-аас“БНМАУ-ын Соёлын дурсгалт зүйлийгхамгаалах тухай хууль” батлагдан гарсны дараа буюу 
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл /СнЗ/-ийн 1971 оны 420 дугаар тогтоолоор “БНМАУ-ын хамгаалалтад байх 
түүх, соёлын дурсгалын жагсаалт”-ыг баталж, улсын хамгаалалтад 21 дурсгал, орон нутгийн хамгаалалтад 
106 дурсгалт газрыг оруулсан байна. Энэхүү 420 дугаар тогтоолоор улс, орон нутгийн хамгаалалтад авсан 
дурсгалуудад түүхэн үйл явдал, бие хүмүүсийн дурсгалд зориулан болгосон хөшөө, багана, ханын самбар 
зэрэг дурсгалыг эртний булш, хиргисүүр, хот хэрмийн үлдэгдэл, хүн чулуун болон буган чулуун хөшөө
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дурсгалтай хамтатган хамгаалалтад авсан байна.

1994 онд УИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг шинэчлэн баталсантай 
холбогдуулан дээрх жагсаалтыг тус хуулийн үзэл баримтлал, нэр томъёонд нийцүүлэн дахин шинэчилжээ. 
1994 оны Засгийн газрын 233 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад 
байх соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт” нэрээр батлагдсан энэ жагсаалтад нийт 93 дурсгалыг улсын 
хамгаалалтад, 287 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад байхаар тусгасан байна. Энэ жагсаалтад зөвхөн эртний 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал хамрагдсанаараа онцлогтой юм.

1995-1997 онд УИХ-аас “ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тухай хууль”-д зарим 
өөрчлөлт оруулж, шинээр аймаг, сум байгуулснаас болжулс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх дурсгалын 
оршин буй засаг захиргааны нэгжийн нэрийг өөрчлөх шаардлага урган гарчээ. Түүнчлэн мэргэжлийн эрдэм 
шинжилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд улсын хамгаалалтад зайлшгүй байвал зохих 
дурсгал цөөнгүй илэрч олдсон байна. Энэ шаардлагын үүднээс Монгол Улсын Засгийн газар 1998 оны 235 
дугаар тогтоолоор “Улс аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг 
шинэчлэн баталжээ. Уг жагсаалтад 120 дурсгалыг улсын хамгаалалтад, 233 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад 
тус тус авчээ.

ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн хорооноос 2004 онд Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг, 2011 онд Монгол 
Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолборыг, 2015 онд Бурхан Халдун уул, түүний орчимын тахилга шүтлэгт 
газрыг хүн төрөлхтний соёл, иргэншлийн түүхийн олон улбааг хадгалсан дурсгалтай, тэдгээр нь дэлхий дахинд 
нийтлэг үнэ цэнэтэй гэж үзэн дэлхийн соёлын өвд бүртгэн авсан билээ. Эдгээр дурсгалт газрын дотор өмнө нь 
улс, аймгийн хамгаалалтад орж байсан цөөнгүй дурсгал хамрагдсан юм.

1994 оны “Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах тухай хууль”-ийг 2001 онд УИХ-аас “Соёлын өвийг хамгаалах 
тухай хууль” болгон өөрчлөн найруулж баталсан юм. Монгол Улсын нутагт сүүлийн 10 гаруй жил явуулсан 
археологийн хайгуул, малтлага судалгааны үр дүнд түүх, соёл, шинжлэх ухааны өндөр ач холбогдолтой олон 
дурсгалыг шинээр нээн илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийг зайлшгүй хамгаалах шаардлага тулгарсан, түүнчлэн зарим 
дурсгалыгаймгийнхамгаалалтынжагсаалтаасулсынхамгаалалтынжагсаалтад оруулах шаардлагаурган гарсан 
зэргээс үүдэн “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгалын жагсаалтыг 2008 онд дахин 
шинэчлэн баталжээ. Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан уг 
жагсаалтад 175 дурсгалыг улсын хамгаалалтад, 275 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад авахаар оруулсан байна. 
Энэ жагсаалтад түүх, соёлын ач холбогдол өндөртэй, цаашид хамгаалалтад авч, урт хугацаанд тогтвортой 
судалгаа, шинжилгээний ажил хийх шаардлагатай 15 дурсгалыг аймаг, нийслэлийн хамгаалалтын жагсаалтаас 
хасч улсын хамгаалалтын жагсаалтад оруулсан ба шинээр 40 дурсгалыг улсын хамгаалалтын жагсаалтад, 57 
дурсгалыг аймгийн хамгаалалтын жагсаалтад тус тус нэмж тусгажээ. Мөн анх удаа палеонтологийн дурсгалт 
газрыг хамруулсан байна.

Дурсгалт газрын хамгаалалтын цэс. 1994 онд батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийгхамгаалах тухай 
хууль”-ийн 16.6 дахь заалтад “Эртний хот, суурины үлдэгдэл, байшин барилга, цогцолбор зэрэгтүүх, соёлын 

үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн сүр бараагхадгалах зорилгоор эргэн тойронд нь 0.1-3 км-ийн хамгаалалтын бүсийг 
Засгийн газар тогтоож болно” гэж заажээ. Энэхүү заалтын дагуу түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын түүхэн 
тодорхой орон зай, цаг үеийгтөлөөлжчадах байдал, түүх, соёл, шинжпэх ухааны үнэ цэнэ, ач холбогдол, улсын 
хамгаалалтын зэрэглэл зэргийг харгалзан үл хөдлөх дурсгалын хамгаалалтын бүсийг тогтоож эхэлжээ. Засгийн 
газрын 1997 оны 241 дүгээр тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутагт орших Монголын эртний 
нийслэл Хархорум хотын туурийн хамгаалалтын бүсийг 9,69 км.кв талбайтай байхаар тогтоосон нь анхны 
хамгаапаптын бүстэй дурсгап бопсон юм.

2001 онд УИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж “Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай хууль” болгон шинэчлэн баталсан бөгөөд уг хуулийн 17.6, 17.7, 17.8 заалтад түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалын хамгаалалтын бүс тогтоож байх тухай асуудал хэвээр тусгагдаж, талбайн хэмжээг тогтоосон 
заалтыг хассан байна. Засгийн газар “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн холбогдох заалтыг үндэслэн:

- 2001 оны 96 дугаар тогтоолоор Гандантэгчинлэн хийд, Гэсэрсүм, Богдхааны ногоон 
ордон, Чойжин ламын сүм, Дамбадаржаа хийд, Гэрхэлбэрт модон дуганууд буюу 
Дашчойлин хийд, Чин ван Ханддоржийн байшингийн хамгаалалтын бүсийг,

- 2002 оны 71 дүгээр тогтоолоор Архангай аймгийн Хашаат сумын нутагт орших Билгэ 
хаан, Культегины хөшөө, мөн аймгийн Хотонт сумын нутагт орших Хар балгас,
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт сумын нутагт орших Төвхөн хийд, Төв аймгийн Баян 
сумын нутагт орших Тоньюкукийн хөшөөний хамгаалалтын бүсийг,
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- 2003 оны 190 дүгээр тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутагт орших 
Уушигийн өвөрийн буган чулууны цогцолбор, Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын 
нутагт орших Аваргын балгас, Төв аймгийн нутагт орших Манзуширын хийд,
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн нутагт орших Дарь-Эхийн сүмийн 2 чулуун 
баганын хамгаалалтын бүсийг,

- 2004 оны 126 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутагт орших 
Баруун хүрээний туурь, Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт орших Хөгнөтарнийн 
дээд доод хийдийн туурийн хамгаалалтын бүсийг,

- 2006 оны 70 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутагт орших Цогт 
тайжийн Цагаан байшин, бичигт хөшөө, мөн сумын нутагт орших Хар Бухын балгасны 
хамгаалалтын бүсийг,

- 2006 оны 123 дугаар тогтоолоор Архангай, Өвөрхангай, Булган аймгийн нутагт орших 
Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын бүсийг

- 2009 оны 135 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын нутагт орших 
Эргэлийн зоон палеонтологийн дурсгалт газар, Төв аймгийн Аптанбулаг сумын 
нутагт орших Өнгөтийн цогцолбор дурсгал, Дэлгэрхаан сумын нутагт орших Их 
Хөшөөтийн цогцолбор дурсгал, Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутагт орших 
Өглөгчийн хэрэм, Рашаан хад, Үзүүр цохионы цогцолбор дурсгал, мөн аймгийн 
Өмнөдэлгэр сумын нутагт орших Балдан Бэрээвэн хийд, түүний орчмын хадны
зургийн дурсгал, Дунд Жаргалантын цогцолбор дурсгал, Хэрлэн сумын нутагт орших Цэцэн ханы 
ордны цогцолбор, Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн нутагт орших 
“Өндөр хоршоо” хэмээх түүхт барилга (өнөөгийн Дүрслэх урлагийн музей Б.Д),
Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших Ардын Намын Төв Хороо, Ардын Засгийн 
газар түр байрлаж байсан түүхт барилгын (өнөөгийн Улаанбаатар хотын түүх, 
шинэчлэн байгуулалтын музей Б.Д) хамгаалалтын бүсийг

- 2011 оны 101 дүгээр тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын нутаг дэвсгэрт 
орших Амарбаясгалант хийдийн хамгаалалтын бүсийг

- 2011 оны 271 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Баяннуур сумын Улаан хэрмийн Шороон бумбагарын 
хамгаалалтын бүсийг

- 2012 оны 104 дүгээр тогтоолоор Төв аймгийн Борнуур сумын нутаг, Ноён уулын
Сүжигтийн ам, Батсүмбэр сумын нутаг, Ноён уулын Зурамт, Журамтын ам, Архангай аймгийн Өндөр- 
Улаан сумын Балгасан талд орших Хүннүгийн язгууртны дурсгалт цогцолбор газрын хамгаалалтын 
бүсийг тус тус тогтоожээ.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалтын өнөөгийн байдал, авч буй арга хэмжээ.
Хээр хөдөө оршиж байгаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын өнө удаан жил хадгалагдахад байгалийн 

болон нийгмийн хүчин зүйлс ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлсээр иржээ.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал нь байгаль дээр ил задгай оршиж байдгийн хувьд их бага хэмжээний эвдрэл 
гэмтлийг өөртөө агуулж байдаг. Ялангуяа чулуун дурсгал нь орчны температурын хэлбэлзлэл, салхи, ус болон 
химийн идэвхтэй бодисууд, ургамал, амьтнаас ялгарах органик бодисуудын нөлөөгөөр ан цав гарах, хагарч 
гэмтэх, хуурч унах, үйрч бутрах, зэргээр анхны төрх байдлаа алдаж гэмтдэг байна. Мөн газар хөдлөлт, гал 
түймэр, үер ус, хүчтэй цасан болон шороон шуурга гэх мэт байгалийн гамшигт үзэгдэл нь дурсгалд сөргөөр 
нөлөөлж буй байгалийн хүчин зүйл болдог ажээ.

Агаарын хэлбэлзэл, салхи нь чулууны бүтцийг сийрэгжүүлж физик өгөршилд оруулахаас гадна өгөршиж 
суларсан чулууны мөхлөг ан цав хооронд ус (хур тунадас) орж тогтон халуун хүйтний хэлбэлзлийг даган 
хайлж хөлдөхдөө тэлж агшин ан цавыг ихэсгэн механик өгөршилт үүсгэсэн байдал манай ихэнх хөшөө чулуун 
дурсгалд олонтаа тохиолддог.

Түүх, соёлын дурсгалд нөлөөлөх нийгмийнхүчин зүйлд бусдын соёлыгүл хүндэтгэх, хотжилт суурин иргэншил 
болон нүүдлийн ахуйг дагасан нөлөөлөл, хүн амын сийрэг байдал, эдийн засгийн хомсдол, үйлдвэржилт, 
оновчгүй бодлого, төлөвлөлт, шашин шүтлэг, буруу аргаар хамгаалах, сэргээн засварлах, хүний санамсаргүй 
болон санаатай үйл ажиллагаа зэрэг ордог. Сүүлийн жилүүдэд хүмүүсийн сүсэг бишрэлдээ хөтлөгдөн хөшөө 
чулуунд элдвийн тос түрхэх, хадаг яндар уяж байгаа нь уг дурсгалын насыг богиносгох хохиролтой үйлдэл 
болдог ажээ. Тухайлбал хөшөө дурсгалд хадаг яндар уяснаар түүнд чийг хуримтлагдаж агаарын хэмийн 
нөлөөгөөр чулуулгийн гадаргууд хүчтэй нөлөө үзүүлэх, хорхой шавьжүүрлэн элдэв төрлийн хүчиллэг ялгадас 
ялгаруулан чулуулгийн мөхлөгт сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.

Соёлын өв, түүх, соёлын дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах нийгмийн төлөвшил бүрэлдээгүй энэ үед хадны сүг
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зураг, эртний хөшөө чулуун дурсгалыг аж ахуйн зорилгоор ашиглах, эртний бичээс, хадны сүг зурган дээр элдэв 
бичээс бичих, өнгө зүсийг өөрчлөх, нураах, булш, хиргисүүр, тахилын байгууламжийг олз ашиг олох зорилгоор 
ухах, малтах зэрэг зохисгүй байдал их гарч байна.

Монгол Улс өөрийн нутаг дээр байгаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг анхны хэлбэр төрхөөр нь хадгалан 
үлдэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх шинжпэх ухааны үндэслэлтэй хамгаалалтын анхны ажлуудыг 1940-өөд 
оноос эхлэн өнөөг хүртэл хийж иржээ. 1944 онд Эрдэнэ Зуу, Амарбаясгалант зэрэг уран барилгын дурсгалуудыг 
сэргээн засварлах ажлыг, 1960-1961 онд Чойжин ламын сүм, Богд хааны Ногоон ордон зэргийг сэргээн засварлах 
ажлуудыг хийсэн байна.

1971 онд Барилгын зургийн төв институтэд “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний 
товчоо”-г, 1973 онд Соёлын яамны харьяанд “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн засварын газар”-ыг тус тус 
байгуулсан бөгөөд 1976 онд дээрх хоёр газрыг нэгтгэн “Түүх, соёлын дурсгалыг сэргээн засварлах газар” гэсэн 
бие даасан байгууллагыг байгуулжээ. Энэ байгууллага 1995 оны хүртэлх хугацаанд Монголын уран барилгын 
томоохон дурсгалууд болох Эрдэнэ зуу, Амарбаясгалант, Гандантэгчинлэн хийд, Богд Хааны ногоон ордон, 
Чойжин ламын сүм, Цэцэн ханы ордон, Хачин ламын сүм, Чин ван Ханддоржийн байшин, Аптанбулаг дахь 
ардын хувьсгалын түүхэнд холбогдох барилга байшин зэргийг мэргэжлийн түвшинд сэргээн засварлаж байжээ. 
Үүний зэрэгцээ хөдөө орон нутгийн засаг захиргаа өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа үл хөдлөх дурсгалуудыг 
хамгаалах зорилгоор хайс хашаа барих, хаяг самбар байрлуулах зэргээр хөдөлгөөн өрнүүлж байсныг тэмдэглэх 
хэрэгтэй.

Түүх, соёлын дурсгалыгхамгаалах, сэргээн засварлах ажлыгтодорхой бодлого, дэс дараалалтайгаар гүйцэтгэх, 
түүнд зарцуулж буй хандив, төсөв, хөрөнгийг үр бүтээлтэй зарцуулах зорилгоор “Түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1999-2005 онд хэрэгжүүлжээ. СӨТ- 
ийн сэргээн засварлагч, мэргэжилтнүүд түүхэн болон шинжлэх ухаан, урлаг уран сайхны өндөр ач холбогдол 
бүхий зарим хөшөө дурсгалын хэв дардсыг авах, хуулбар хийж улсын сан хөмрөгт хадгалах, зарим хөшөө 
чулуун дурсгалд бэхжүүлэлт консерваци хийх зэрэг ажлуудыг энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн байна. Мөн 
сүм хийдийг сэргээн засварлах, хамгаалалтын хашаа, саравч барих, аянга зайлуулагчтай болгох зэрэг олон 
ажил энэ хөтөлбөрийн дагуу хийгджээ.

Дээрх хөтөлбөрийн хамрах хүрээг өргөтгөн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг аялал жуулчлал, дэд бүтэцтэй 
уялдуулан сурталчлах, соёлын өвийг сэргээн засварлах мэргэжилтэн бэлтгэх зэрэг асуудлыг иж бүрэн тусгасан 
“Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах хөтөлбөр”-ийг шинээр боловсруулж Засгийн 
газрын 2007 оны 303 дугаар тогтоолоор баталсан юм. Энэхүү хөтөлбөрийг 2008-2015 онд хэрэгжүүлсэн байна.

Монгол Улсын төрөөс түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах чиглэлээр 
олон ажил боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч зарим нэг ашиг хонжоо хайсан ухвар мөчид хүмүүсийн 
харгайгаар олон дурсгалт зүйлс эвдэн сүйдсээр байгаа билээ. Ийм баримтыг олноор нь дурдаж болно. Сайны 
хажуугаар саар болсон энэ бусармаг үйлдлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад 
хөдөө орон нутгийн ард иргэдийн туслалцаа дэмжлэг туйлаас чухал болохыг шат шатны Засаг дарга, холбогдох 
байгууллагууд анхааралдаа авбал зохилтой.

Эцэст нь, эцэг өвгөдийнхөө үлдээсэн түүх, соёлын дурсгалуудад хүндэтгэлтэй хандаж, олон арга хэлбэрээр 
хайрлан хамгаалж, сэргээн засварлаж хойч үедээ бүрэн бүтнээр нь өвлүүлэн үлдээх явдал бол өнөөгийн 
монголчууд бид бүхний эрхэм үүрэг мөн болохыг уншигч танд сануулъя.
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1МТКСЮ11СТЮМ
“ р Ь е  сНуегзИу оТ 1п1е11ес1иа1 апс1 рМуз1са1 си11ига1 ИепТаде с1епуес1 Тгот апс1 сгеаТес! Ьу Ьитап1Ту ТЬгоидЬ ТЬе 1опд 

■ ЫзТопс репос! оТ Т1те 15 с1азз|Т|ес1 тТо Тапд|Ые апс1 1пТапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде Ьу ТЬе1г Тогтз апс1 1с1епТШе5. 
1пТапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде 15 с1еТтес1 аз ТЬе ргасТ1сез, гергезепТаТ1опз, ехргеззюпз, кпо\л/1ес1де апс1 зкШз, аз \л/е11 
аз ТЬе 1пзТгитепТз, о^есТз, агПТасТз апс1 аззоааТес! си1Тига1 зрасез, апс1 Тапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде 1пс1ис1ез а11 оТЬег 
рЬуз1са1 о^есТз 5исЬ ав топитепТб, ЫеТопс ЬиПсНпде, бТаТиее, т и е е и т  |Тет5 апс1 оТЬега \л/ЫсЬ Ьауе 51дп1Т1сапТ 
ЫаТопс апс1 агТ15Т1с уа1ие То МопдоНа. Тапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде 15 1с1епТ|Т|ес1 ае тоуаЫ е апс11тто уа Ы е  ргорегПеб 
сЬагасТепгес! Ьу ТЬе1г еТогаде, тоЬШТу, 512е5 апс1 а55оааТес1 51дп1Т1сапсе \л/|ТЬ ТЬе1г опд1паТ1оп.

Ае 5ТаТес11п ТЬе 1972 Ш Е З С О  “СопуепТ1оп ТогТЬе РгоТесТ1оп оТТЬе \Л/ог1с1 Си1Тига1 апс! ЫаТига! НепТаде” асТорТес! 
Ьу ТЬе 17ТЬ Сепега! СопТегепсе, ТЬе “Си1Тига1 НепТаде” 15 с1а55Ыес1 1пТо ТЬгее 5иЬсаТедопе5 Ьу 1Т5 1тто уа Ы е  
СН5Т1ПСТ10П5 а5 То11о\л/5:

- МопитепТв: агсЫТесТига! \л/огк5, \л/огк5 оТ топитепТа! 5си1рТиге апс1 ра1пТ1пд, е1етепТ5 ог вТгис 
Тигев оТап агсЬео1одюа1 паТиге, 1П5спрТ1оп5, сауе с1\л/еШпд5 апс1 сотр1ех ТеаТигее, \л/ЫсЬ аге оиТ 
еТапсНпд ип|уег5а1 уа1ие Тгот ТЬе ЫеТопс, агТ15Т1с апс1 5с1епТ1Т1с ротТ оТу|е\л/

- Сгоире оТ ЬиПсНпд: дгоире ог еерагаТе ог соппесТес! ЬиНсНпде \л/ЫсЬ, Ьесаиее оТТЬе1г агсЫТес 
Тиге, Ьотодепе1Ту ог ТЬе1г р1асе 1п ТЬе 1апс15саре, аге оТ оиТеТапсНпд ип|уег5а1 уа1ие Тгот ТЬе 
ротТ оТ У1е\л/ оТ ЫеТогу, агТ ог еаепсе

- 31Те5: \Л/огк5 оТ т а п  ог ТЬе сотЫпес! \л/огк5 оТ паТиге апс1 оТ та п , апс1 агеае тс1исНпд 
агсЬео1од1са1 51Те5 \л/ЫсЬ аге оТ оиТеТапсНпд ипЬ/егеа! уа1ие Тгот ТЬе ЫзТопса!, ае5ТЬеТ1с, 
еТЬпо1од1са1 ог апТЬгоро1од1са1 ро1пТ5 оТу|е\л/)

МопдоПа 15 опе оТТЬе псЬееТ соипТпее \л/НЬ ЫеТопса! апс1 си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5, сгеаТес! Ьу апс1 сТепуес! 
ТготТЬе потасНс реор1е’5 ПТе5Ту1е оТСепТга! А51а, апс1 Тгап5т1ТТес1 Тгот депегаТюп То депегаИоп. 1п 2014, МопдоПа 
Ьае геу|5ес! 1Т5 1а\л/ оп “РгоТесИоп оТ Си1Тига1 Нег1Таде” т  ассогсТапсе \л/|ТЬ ТЬе 1пТегпаТ1опа1 си1Тига1 ЬепТаде 
ргоТесИоп 5Тапс1агс15 апс1 МопдоПап Соп5Т1ТиТ1оп оТ 1992. 1п ТЬе Згс! агПс1е оТТЬе 1а\л/ |Т бТаТее ТЬаТ, “ ...1тто уа Ы е  
ргорегПеб тс1ис!е агсЬео1од1са1 Т1псНпд5 5исЬ ав 5Ье1Тег оТ апаепТ реор1е, си1Тига1 1ауег5 оТ апаепТ ееТНетепТ, 
а р1асе иеес! То Ье иеес! Тог т1п1пд апс! 1пс1и5Тгу, Тити1и5, дгауе, ТотЬ, 5аспТ1аа1 51Те5, т а п  аТопе, сТеег еТопе, 
агсЬео1од1са1 агНТасТб, госк ра1пИпд5, госк 1П5спрИоп5, апаепТ 5еТНетепТ5, апаепТ ги1П5, апаепТ са5Т1е5, апаепТ 
\л/аП5, сотр1ех оТ агсЫТесТиге, Тетр1е5, топабТепев, еТгееТб, едиагеб (о1с! апс! ге1аТес! \л/|ТЬ ЫеТопса! асИу|Ту), 
арагТтепТе апс! ЬиПсНпдб ге1еуапТТо 1пс1тс1иа15 апс! еуепТа 51дп1Т1сапТ 1п ЫаТогу, ЫбТопса! апс! си1Тига1 51Те5, ТоббПб 
гЫсгоогдаЫбтб, р1апТ5 апаепТ ап1та15, апс! ра1еопТо1одюа1 51Те5.

ЗТаТе 1пс1ерепс1епсу апс! сЫТиге 15 ехрге55ес1 Ьу ТЬе си1Тига1 ЬепТаде, еереааПу ЫеТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  
ргорегНеб. 1Т 15 оТ иТтовТ 1трогТапсе Тог оиг доуегптепТ То рау с1о5е аТТепИоп То ргоТесТ апс! еаТедиагс! ТЬе 
1тто уа Ы е  ргорегНеб оТ МопдоПа.

I а\л/ апс! роМс1ез оп ргоТесТ1оп оТ ЫзТог1са1 апс! си1Тига1 1т т о у а Ы е  ргорегМез: Р гот ТЬе апсюпТ Нтее 
^М опдоП апе Ьауе рге5еп/ес! апс! ргоТесТес! \ллТЬ геересТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде, сгеаТес! Ьу ТЬе апсееТогб. 
Реор1е \л/еге Ттес! \л/|ТЬ ПуееТоск Тог ехсауаМпд апс! с1атад1пд апаепТ Тити1и5 апс! ТотЬа. А1бо ТЬе е1с1ег5 Ьауе 
Ьееп ТеасЫпд апс! Тгап5т|ТНпд кпо\л/1ес!де То уоипдег депегаНопе аЬоиТ р гееетпд  апс! гебресНпд ТЬе 1тто уа Ы е  
ЫеТопс ргорегНее. 1Т15 ЬеПеуес! ТЬаТ “ТЬоее \л/Ьо сТатадее ТЬе 1тто уа Ы е  ЫеТопс ргорегНеб 1пЬепТес1 Тгот ТЬе1г 
апсееТогб, \л/ои1с! Ьауе Ьас! 1иск, 5исЬ ае тееНпд \л/|ТЬ дЬоеТб; 1оее еуе51дЬТ ог а1\л/ау5 Ьаутд 5 оте  ргоЫ ете” еТс.

1п 1921, аТТег ТЬе Реор1е’5 Реуо1иНоп, 5ТаТе роПсу \л/ае Тогти1аТес1 Тог ргоТесНоп оТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде. 
1п5НТиТе оТ Ьапдиаде апс! Ь|ТегаТиге Ьае с1еуе1орес! 1Т5 1пТегпа1 роПсу, ТЬаТ бТаТее “1п5МТиТе То ргеееп/е апс1 ргоТесТ 
ТЬе госк 1П5спрНоп5 апс1 госк ратТтда 1п МопдоПа”. ТЫа роПсу ге т а т а  ае ТЬе ИгеТ МопдоПап асТ Тог ЫеТопса! апс1 
си1Тига1 ргоТесМоп “РгоТесНоп апс1 Рге5еп/аТ1оп Реди1аНоп Тог Н|5Тог1са1 апс1 Си1Тига1 НепТаде” \л/аа асТорТес! Ьу ТЬе 
79ТЬ сопТегепсе с1еа510п оТ Рге51сНит оТ ЗТаТе Вада КЬига! 1п 1941 .1п ТЬе гедЫаТюп |Т бТаТее ТЬаТ, “ТЬе ЫеТопса! 
апс! си1Тига1 ЬепТаде ех15Нпд оп МопдоПап ТегпТогу, зНаИ Ье т  ро55е5510п оТ МопдоПапв” А1товТ аП рагадгарЬа 
апс! агНс1е5 0ТТЫ5 геди1аНоп асТорТес! Тог 1тто уа Ы е  ргорегНеб ргоТесНоп.
Рог а1тобТ 30 уеагв 51псе ТЬе асТорНоп оТТЬе аЬоуе роНаез МопдоПап доуегптепТ сНс1п’Т та ке  апу сЬапдее То |Т 
пе|ТЬег Ьауе ас!орТес1 апу пе\л/ асТе Тог ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде рге5еп/аТ1оп. Ро55|Ыу |Т’5 с!ие То теиТПаепТ 
геееагсЬ, 1аск оТреор1е’5 а\л/агепе55 гедагсПпд ТЬе 1трогТапсе оТргоТесНпд ТЬе ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде.

Ву ТЬе сопеепТ оТТЬе Рге51сПит оТ Реор1е’5 СгеаТ КЬига!, ТЬе “Ьа\л/ оп РгоТесНоп оТСи1Тига1 РгорегНеб оТ Реор1е’5 
РериЬПс оТ МопдоПа” \л/ае асТорТес! 1п 1970, \л/ЫсЬ \л/ае сотргеЬеп5Ь/е1у апс! 5у5ТетаНса11у 1пс1ис1ес1 аП сЫТига! 
ТипсНоп1пд ге1аНоп5 апс! асТмНев сопТаттд геееагсЬ, е х а т 1паНоп, соп5еп/аТ1оп, ргебегуаНоп, рготоТюп апс! 
сН55ет1паТ10п оТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде сгеаТес! Ьу Мопдо1е. Аб а ге5и1Т, ТЬе а\л/агепе55 Ьав паеп атопд  
реор1е Ьу ТЬе сегТат сТедгее, сЬапдес! ТЬе1г аТНТис1е То\л/агс15 ТЬе си1Тига1 ЬепТаде апс! 1псгеа5ес1 ТЬе1г геересТ апс! 
ге5роп5|ЬШТу 35 \л/еП ае ТЬек сопТпЬиНоп оп ргоТесНпд апс! р гееетпд  |Т. ТЬе 1а\л/\л/а5 еТТесНуе Тгот 1970 То 1994, 
ТЬе репос! оТНте ТЬаТ МопдоНап доуегптепТ Ьае огдап12ес! питЬег оТ\л/огк5 Тог 1с!епТ|Тутд, гееТоппд ЫеТопса! апс!



си11ига1 1тто уа Ы е  ргорегНез, а1опд \л/№ сНзсоуеппд, гед1з1еппд, со п зе тп д  апс1 р гезе тп д  1Нет. СопзедиепИу, 
а питЬег оТ асТмНез апс1 \л/огкз \л/еге 1тр1етепТес1 оп си11ига1 ЬепТаде ргоТесИоп. ТЬиз ТЬе оиТз1с1е \л/ог1с1 дгас1иа11у 
зТагТес! То деТ То кпо\л/ оТ МопдоНап ип1дие си1Тига1 ЬепТаде.

31псе 1990, МопдоПа Ьаз Ьееп с1еуе1ор1пд (ТетосгаТю зоаеТу. Ассогс1|пд1у ТЬе асТз апс! 1а\л/з \л/еге геу|зес1 апс! 
сотЫпес! \л/ИЬ с1етосгаТ1с сопсерТз. АсТорТес! Ьу ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига!, ТЬе си1Тига1 ЬегИаде аз сТеТ|песТ т  ТЬе пе\л/ 
соп5Т1ТиТ1опа11а\л/ оТ 1992, “МопдоПап реор1е’з ЫзТопса! апсТ сиИига! ЬепТаде, зЫепсе апсТ 1пТеНесТиа1 ргорегТу зЬаП 
Ье ипсТег ТЬе ЗТаТе ргоТесТюп оТ МопдоПа”. 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ |Т, ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! асТорТесТ “Ьа\л/ оп РгоТесТюп 
оТ НТзТопса! апсТ Си1Тига1 РгорегПез” 1п 1994. ТЬе 1а\л/ соогсТтаТесТ питЬег оТ си1Тига1 ге1аТ1опз сотЫпесТ \л/|ТЬ ТЬе 
сопсерТз оТ сТетосгасу. АпсТ |Т сТеТ1песТ ТЬе спТепаз оТ оЬ|есТз То Ье тс1исТесТ 1пТо ЫзТог1са1 апсТ си1Тига1 1тгпоуаЫе 
ргорегПез. 1п 2001, аТТег ТЬе зеуега! атепсТтепТз тасТе оп “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТ Н1зТопса1 апсТ Си1Тига1 РгорегПез оТ 
1994”, агТю1ез оТ ргоТесИоп оТ 1пТапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде \л/еге асТсТесТ апсТ Ьаз сЬапдесТ То ТЬе “РгоТесТ1оп 1_а\л/ оТ 
Си1Тига1 НепТаде”. 31псе 2001, ТЬе доуегптепТ Ьаз Ьееп епТогапд “РгоТесТ1оп Ьа\л/оТСи1Тига1 НепТаде”, т  МопдоПа. 
Си1Тига1 ЬепТаде ргоТесТ1оп апсТ ргезе1л/аТ1оп 15 сотр1еТе1у соогсНпаТесТ Ьу ТЫз 1а\л/.

ТосТау, си1Тига1 ЬепТаде 155иез, рагТ1си1аг1у 1тто уа Ы е  ргорегПеб таТТеге аге соогсНпаТесТ Ьу 5 оте  агТю1е5 оТ ТЬе 
ТоПо\л/1пд 1а\л/5, 5исЬ ав “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТСи1Тига1 НепТаде”, “ЬапсТ”, “М1пега15” , “РгоТесТесТ Агеав”, “Спт1па11а\л/” еТс.

МопдоПа Ьае ]о1песТ т  ТЬе 1пТегпаТ1опа1 адгеетепТе, сЬагТеге апсТ сопуепТ10п5 Тог р гебетпд  апсТ ргоТесТтд ТЬе 
си1Тига1 ЬепТаде: “1954 Ш Е 5 С О  СопуепТ10п ТогТЬе РгоТесТ1оп оТСи1Тига1 РгорегТу 1п ТЬе ЕуепТ оТАгтесТ СопТНсТ” 1п 
1964; “1972 УЫЕ5СО Сот/епТюп Тог ТЬе \Л/ог1сТ Си1Тига1 апсТ ЫаТига! НепТаде” 1п 1990; “1970 Ш Е 5 С О  СопуепТ10п 
оп ТЬе Меапе оТ РгоЫЫТ1пд апсТ РгеуепТ1пд ТЬе Шю|Т 1трогТ, ЕхрогТ апсТ ТгапеТег оТО\л/пег5Ыр оТСи1Тига1 РгорегТу” 1п 
1991; апсТ “2003 УЫЕ5СО Сот/епТюп Тог ТЬе ЗаТедиагсНпд оТТЬе 1пТапд|Ые Си1Тига1 НепТаде” 1п 2005.

Г~) ед15ТгаТюп апс! гезеагсЬ оТ ЫзТопса! апс! си1Тига11ттоуаЫ е ргорегПез: ТЬе ИгеТ геееагсЬ апсТ ехат1паТюп 
Г \\л /о гк  оп 1тто уа Ы е  ЫеТопса! апсТ си1Тига1 ргорегПе5 т  МопдоПа бТагТесТ т  1889, Ьу Ри551ап гевеагсЬег Ы.М 
ҮасТппТееу аТ ТЬе ОгкЬоп РЬ/ег УаПеу. 5|псе ТЬеп, Тог оуег а ЬипсТгесТ уеаге, МопдоПап гевеагсЬегб апсТ 5сЬо1аг5 
Ьауе сТопе та п у  геееагсЬ \л/огк5 апсТ ехат1паТ10П5 оп ЫбТопса! апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 ЬавесТ оп ТЬе 
агсЬео1од1са1 апсТ еТЬпо1од1са1 ТЬеопее апсТ теТЬосТе, т  соорегаТ1оп \л/№ ТЬе геееагсЬегб апсТ ехрегТе оТ Ри551а, 
Р1п1апсТ, Ы5А, Нипдагу, Зарап, Ргапсе, С егтап, СЫпа, Когеа апсТ оТЬеге. Ае а гееЫТ оТ ТЬоее геееагсЬ \л/огк5, 
гевеагсЬегб апсТ ехрегТе Ьауе со те  То ТЬе сопс1и510п ТЬаТ 1тгпоуаЫе ргорегПеб оТ МопдоПа аге тсТеесТ ап 1трогТапТ 
рагТ 1п ТЬе ЫеТогу апсТ си1Тиге. А1ео ае а геви1Т оТТЬеее геееагсЬ \л/огк5, ИгбТ 1пТогтаТ1оп апсТ гед15ТгаТ1оп сТаТаЬаве 
еубТет Тог 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/ав сгеаТесТ.

Ред15ТгаТ1оп апсТ сТоситепТаТ1оп 15 соп51сТегес1 ае а рптагу  5Тер Тог ргоТесТ1оп оТ1ттоуаЫе ЬепТаде ргорегПеб. Ма1п 
оЬ|есТ1уе оТ ТЬе гед15ТгаТюп апсТ сТоситепТаТ1оп 15 То 1сТепТ|Ту ТЬе сиггепТ уа1ие апсТ бТаТие оТ 1тто уа Ы е  ргорегПеб 
Ьу сТеТегтттд ТЬе1г 512е, Тогт, гесепТ сопсТШоп, сТатадее апсТ гед15Теппд апсТ сТоситепТтд ТЬет Ьу рЬоТо, У1сТео 
апсТ ЬапсТ сТга\л/1пд5. Ву со11есТ1пд ТгиТЬТи! 1пТогтаТ1оп апсТ так1пд ТЬе соггесТ гед15ТгаТ1оп5 оТ 1тто уа Ы е  ргорегПеб 15 
е55епТ1а1 То 1псгеа5е реор1е’5 сопТпЬиТюп оп си1Тига1 ЬепТаде ргоТесТ1оп, То соПесТ сТеТаПесТ 1пТогтаТ1оп оп си1Тига1 
ЬепТаде, То ехат1пе апсТ сопТго! ТЬе си1Тига1 Ьег|Таде еуо1иТ1оп (То сотраге раеТ апсТ сиггепТ бТаТие), апсТ То ргоу|сТе 
ТЬе пдЬТ 1пТогтаТ1оп То риЬПс, ге1еуапТ доуегптепТ адепае5 апсТ То га15е ТЬек а\л/агепе55.

АТТегТЬе Реор1е’5 Кеуо1иТ1оп, 1тгпоуаЫе ргорегТ1е5 гед15ТгаТ1оп апсТ сТоситепТаТ1оп еТагТесТ 1п МопдоНа ЬуТЬе 1пТегпа1 
роНсу оТ 1п5Т|ТиТе оТ Ьапдиаде апсТ Ь|ТегаТиге “1п5Т|ТиТе Тог гед15ТгаТ1оп, сТоситепТаТюп апсТ ргоТесИоп оТ ЫеТопса! 
апсТ си1Тига1 ЬепТаде”. 1п ассогсТапсе \л/№ |Т, ТЬе 1п5Т|ТиТе Ьае огдаЫгесТ геееагсЬ \л/огк5 1п Тиу, АгкЬапда!, Ви1дап, 
и\л/игкЬапда1 ргоу|псе5 Тог гед15ТгаТюп апсТ сНд|Та1 сТоситепТаТ1оп оТ ТЬе“5апсТадип КЬПсТ” , Тетр1е топаеТегу оТ 
“ЕгсТепе 2ии” апсТ “Вагиип КЬигее” . З тс е  1935, ТЬе РгеТесТига! РеееагсЬ СепТеге \л/еге ебТаЬПбЬесТ 1п еуегу ргоу|псе 
оТ МопдоПа, апсТ гергееепТаТЬ/еб апсТ те тЬ е ге  \л/еге арро1пТесТ. ТЬегеТоге Ьиде атоипТ оТ ге1еуапТ тТогтаТюп апсТ 
сТоситепТе оп ЫеТопса! апсТ си1Тига1 Ьег|Таде \л/еге даТЬегесТ апсТ гесоуегесТ.

АТ ТЬе епсТ оТ 1941, ипсТег ТЬе асТгЫЫеТгаТюп оТ Мг. РеЬее (геееагсЬег апсТ 5С1епТ15Т оТ ЫбТогу оТ МопдоПап АсасТету 
оТ Зс'|епсе5) ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Ьапдиаде апсТ иТегаТиге,соПесТесТ “АгсЬео1од1са11пТогтаТ1оп сТаТаЬаее оТ МопдоПа” апсТ 
ргерагесТ а пе\л/ Тогт Тог си1Тига1 Ьег|Таде геееагсЬ таТепа15 апсТ 1пТогтаТ1оп. ТЫб \л/огк Ьав Такеп Т\л/епТу уеаге. АпсТ 
ТЬе сТаТаЬаее \л/ае сТеуе1оресТ апсТ епЬапсесТ аппиаНу \л/|ТЬ пе\л/ сТаТа оТ ТЬе агсЬео1одюа1 ехсауаТ10П5 апсТ гевеагсЬ 
\л/огк5. “АгсЬео1од1са11пТогтаТ1оп сТаТаЬаее оТ МопдоПа” \л/ае ТЬе НгеТ гед15ТгаТюп апсТ 1пТогтаТ1оп сТаТаЬаве Тог си1Тига1 
ЬепТаде, апсТ ТЬе сТаТа оТТЬе сТаТаЬаее Ьае Ьееп керТ апсТ еауесТ 1п НапсТ \Л/пТТеп ТогтаТ аТТЬе 1п5ИТиТе оТАгсЬео1оду 
оТ МопдоПап АсасТету оТ ЗЫепсе.

ТЬе иЫТ1есТ еубТет Тог сТаТа апсТ тТогтаТюп сТаТаЬаее ТогТЬе гед15ТгаТ1оп апсТ сТоситепТаТюп оТЫеТопса! апсТ си1Тига1 
ЬепТаде \л/ае сгеаТесТ 1п 1996. 1п 1994, ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! асТорТесТ ТЬе пе\л/ “ТЬе Ьа\л/ Тог РгоТесИоп оТ Н|5Топса1 
апсТ Си1Тига1 РгорегПеб” сотЫпесТ \л/№ пе\л/ соп5Т|ТиТюп. 1п весопсТ рагадгарЬ оТ ТЫе 1а\л/, |Т бТаТее ТЬаТ МопдоПа 
пеесТе То Ьауе а еубТетаТю Ред15ТгаТ1оп апсТ 1пТогтаТ1оп ЗТаТе ОаТаЬаее Тог Си1Тига! Нег|Таде” . АссогсПпд То ТЫе
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агйс1е, т  1996 М|П151ег оТ СиИиге тас1е Т115 71И огс1ег То е5ТаЫ|5Т| а ЫаИопа! СепТег Тог Си1Тига1 НепТаде ТИие ТИе 
е5ТаЫ|5Т|тепТ оТТИе гед15ТгаТ1оп апс11пТогтаТ1оп 5ТаТе сТаТаЬаее \л/ае 1пс1ис1ес11п ТЬе ЬисТдеТ. ТЬе сТаТаЬаее гесе|уес1 
ТЬе Т1Г5Т гед15ТгаТ1оп апс11пТогтаТ1оп оТ ЫбТопса! апс1 си1Тига1 ЬепТаде Тгот М|П15Тгу оТ Си1Тиге, \л/ЫсЬ \л/ае ргеу1ои51у 
соПесТес! Ьу ТЬе Мт15Тгу. АссогсНпд То ТЬе 1пТегпаТ10па1 депега! рппс1ра15, \л/е аге со11есТ1пд ЫеТопса! апс1 си1Тига1 
ЬепТаде 1пТогтаТ1оп Ьу ТЬгее Ьа51с саТедопев, ае тоуаЫе, 1тто уа Ы е  апс11пТапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде. \Л/Ьеп \л/е 
гед15Тег апс1 сТоситепТ ЫеТопса! апс1 си1Тига1 ЬепТаде тТо ТЬе сТаТаЬаее, \л/е геТег То сотр1у \л/|ТЬ 1СОМОЗ Рппар1е5 
Тог ТЬе КесогсНпд оТ МопитепТе, Сгоир оТ ВиПсНпде апс1 31Те5, гаТЫес! Ьу ТЬе 11ТЬ ЮОМОЗ Сепега! АбеетЫу 1п 
1996.

ТЬгоидЬ 1996-1999, т  ТЬе Тгате\л/огк оТТЬе сгеаТюп оТ“Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 РгорегПеб оТ МопдоПа” ди1с1еЬоок, 
5рес1аП5Т5 апсТ гевеагсЬегб оТТЬе ЫаТюпа1 СепТег Тог Си1Тига1 НепТаде рагПс1раТес11п ТЬе питЬег оТТ1е1с1 геееагсЬ 
\л/огк5 апсТ соПесТес! 1пТогтаТ1оп оп сиггепТ бТаТие Тог 1тто уа Ы е  ргорегПе5 апсТ ТЬе1г 1осаМТу. Ае а ге5и1Т, товТ оТ 
ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПе5 1пТогтаТюп \л/аа соПесТес! 1пТо Ред15ТгаТ1оп апсТ 1пТогтаТюп ЗТаТе ОаТаЬаее оТ Си1Тига1 
НепТаде. Соп5едиепТ1у, ТЬе “Ь|5Т оТ РгоТесТюп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПе5 Тог ЗТаТе, Ргоу|псе” 
\л/ае геу|5ес1, апсТ “ЫаТ1опа1 Рго]есТ Тог ТЬе РгоТесТ1оп апсТ Соп5е1л/аТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 НепТаде” \л/ае 
1тр1етепТес11п1998.

ТосТау, ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Н|5Тогу апсТ АгсЬео1оду, ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Ра1еопТо1оду апсТ Сео1оду оТ МопдоПап АсасТету 
оТ ЗЫепсе, ТЬе 1пТегпаТ1опа1 1п5Т|ТиТе Тог ТЬе ЗТисТу оТ ЫотасНс СмПгаТюпе, ТЬе ЫаТ1опа1 М иееит оТ МопдоПа, 
ОерагТтепТ оТ АпТЬгоро1ду апсТ АгсЬео1оду аТ ТЬе ЗсЬоо! оТ 5ос1а1 Заепсе, ТЬе ЫаТ1опа1 ип1уег51Ту оТ МопдоПа, 
ОерагТтепТ оТ АгсЬео1оду аТ ип1уег51Ту оТ ШаапЬааТаг апсТ ТЬе “КЬ оусТ” иЫуег51Ту аге так1пд 1еда1 агсЬео1од1са1 
ехсауаТюпе апсТ геееагсЬ \л/огк5, апсТ соНесТтд ТЬе 1пТогтаТ1оп Тог 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5.

Н15Топса1 апс! си1Тига1 1ттоуаЫе ргорегМез !п ргоТесТюп оТ зТаТе апс! ргоутсе: “РгоТесТ1оп апсТ 
Рге5еп/аТ10п Ри1е Тог Н|5Топса1 апсТ СиИига! РгорегПеб” \л/ае асТорТесТ Ьу ТЬе 79ТЬ сопТегепсе сТес1510п оТ 

Рге51сПит оТ ЗТаТе Вада КЬига! 1п 1941. АТ1Т5 весопсТ аррепсНх, ТЬе рге51сПит Ьав сТеасТесТ То 5е1есТ 15 1тто уа Ы е  
ргорегПе5 ав ТЬе Т|Г5Т сТедгее 5ТаТе ргоТесТ1оп, 16 1тто уа Ы е  ргорегПе5 ав а 5ТаТе ргоТесТ1оп. АТТег асТорТ1пд ТЬе 
“Ьа\л/оп РгоТесТ1оп оТСЫТига! РгорегПе5 оТРеор1е’5 РериЬПс МопдоНа” т  1970, Ьу ТЬе 420ТЬ ге5о1иТ1оп оТ 1971 Ьу 
СоипсП оТ М|П15Тег5 оТ МопдоПа, Ьаа асТорТесТ ТЬе Т 15Т оТ РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 НепТаде оТ Реор1е’5 
РериЫю МопдоПа”, Ьае 5е1есТесТ 21 1тто уа Ы е  ргорегПе5 Тог ТЬе 5ТаТе ргоТесТюп, апсТ 106 1тто уа Ы е  ргорегПе5 
Тог ргоу|пс1а1 ргоТесТюп. АссогсПпд То ТЫе 420ТЬ сТеа510п, ТЬеве 1ттоуаЬ1е ргорегТ1е5 1пс1исТес1 ае бТаТиев ЬиПТ Тог 
т е т о п а ! ригроееб оТ ЫеТопса! еуепТе апсТ 1псТмс1иа15, со1итп5, апсТ \л/|ТЬ ТотЬа, Тити1и5, апаепТ 5еТПетепТ5, 
апаепТ Ш1П5, т а п  5Топе5, сТеег бТопее.

“Ь|5Т оТ РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПе5 оТ ЗТаТе, Ргоутсе” \л/ае геу|5есТ, ассогсПпд То 
ТЬе атепсТтепТе оТ “РгоТесТюп Ьа\л/ оТ Н|5Топса1 апсТ СиНига! РгорегТ1е5” оТ 1994. АТ ТЬе ТЫгсТ аррепсПх оТ 233гсТ 
сТеаеюп, ТЬе СоуегптепТ оТ МопдоПа Ьае сТеасТесТ То 5е1есТ 93 пттюуаЫе ргорегПе5 ав а 5ТаТе ргоТесТюп, 287 
1тто уа Ы е  ргорегПе5 ав а ргоутаа! ргоТесТ1оп, ассогсПпд То ТЬе “Ы5Т оТ РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ СиНига! 
1ттоуаЫ е РгорегПе5 оТЗТаТе, Ргоутсе апсТ аТу (ЛаапЬааТаг”. ТЬе МгТ Ьае 5реаТ1с ги1е5 Тог апаепТ ЫеТопса! апсТ 
си1Тига1 ргорегПе5.

ВеТ\л/ееп 1995 апсТ 1997, ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! атепсТесТ ТЬе “1_а\л/ оТ МопдоПа оп АсТгЫЫеТгаТЬ/е апсТ ТегпТопа! 
Уп|Т5 апсТ ТЬе1г Соуегпапсе”, апсТ ебТаЬПбЬесТ пе\л/ асТгЫЫ5ТгаТ1уе ип|Т5. Рог ТЫб геавоп, ТЬе пеесТ То сЬапде ТЬе 
п а те  оТ асТт1П15ТгаТ1уе ип|Т5 \л/ав гедЫгесТ Тог ТЬе “Ь|5Т оТ РгоТесТюп оТ Н|5Тог1са1 апсТ Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПе5 
оТ ЗТаТе, Ргоу|псе”. А1ео ТЬе питЬег оТ сПесоуегесТ 1тто уа Ы е  ргорегПе5 Ьу ТЬе еаепсе апсТ геееагсЬ огдап12аТ1оп5 
\л/еге геди1гесТ То Ье тс1исТесТ 1п ТЬе 5ТаТе ргоТесТ1оп. 1п 1998, Ьу ТЬе 235ТЬ сТеа510п оТ СоуегптепТ, ТЬе “Ы5Т оТ 
РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПе5 оТ ЗТаТе, Ргоутсе” \л/ае геу|5есТ. 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ 
|Т, 120 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТесТ Тог ТЬе 5ТаТе ргоТесТ1оп, 233 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТесТ Тог 
ргоу|пс1а1 ргоТесТюп.

ТЬе УЫЕЗСО \Л/ог1сТ НепТаде СотгЫТТее 1П5спЬесТ ТЬе ОгкЬоп УаПеу СЫТига! ЬапсТесаре /2004/, ТЬе РеТгод1урЫс 
Сотр1ехе5 оТТЬе МопдоПап А1Та1 /2011/, СгеаТ ВигкЬап КЬа1сТип МоипТа1п апсТ 1Т5 виггоипсПпд васгесТ 1апсТ5саре 
/2015/ оп ТЬе \Л/ог1сТ НепТаде ЫеТ, 1пс1исПпд уа1иаЫе ЫеТопса! апсТ си1Тига1 ЬепТадее оТЬитап ЫеТогу. Мапу оТТЬе 
ЫеТопса! апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 5е1есТесТ т  ТЬе 5ТаТе апсТ ргоушсе ргоТесТюп аге ех15ТесТ 1п ТЬе ЬиТГег 
гопе оТТЬеее \Л/ог1сТ НепТаде 51Те5 1п МопдоНа.

“ТЬе Ьа\л/ Тог РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 апсТ СЫТига! РгорегПеб оТ 1994” Ьае Ьееп геу|5есТ апсТ сЬапдесТ То “ТЬе 1_а\л/ 
Тог РгоТесТ1оп оТСиИига! НепТаде” Ьу ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! 1п 2001. Ае а гееЫТ оТТЬе раеТ 10 уеаге агсЬео1од1са1 
ехсауаТ1оп5 апсТ геаеагсЬ \л/огк5, питЬег оТ си1Тига1 ргорегПе5 \л/еге сПесоуегесТ, апсТ ТигТЬег ргоТесТ1оп \л/ае 
геди1гесТ Тог ТЬе рге5еп/аТ1оп оТ ТЬоее ргорегПе5. 1п ассогсТапсе \л/№ |Т, ТЬе “Ь|5Т Тог РгоТесТюп оТ Н|5Топса1 апсТ 
Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегИе5 оТ ЗТаТе, Ргоу|псе” \л/ае геу|5есТ Ьу ТЬе доуегптепТ т  2008. Оп Мау 14ТЬ оТ 2008, 
ТЬе ргоТесТюп МгТ Ьае Ьееп геу|5есТ Ьу ТЬе 175ТЬ ге5о1иТ1оп оТ СоуегптепТ, апсТ 175 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5 \л/еге
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зе1ес1ес1 аз 1Ие з1а1е рго1есИоп, 275 1тто уа Ы е  ргорегИез аге ипс1ег ргоутсе рго1есИоп. 15 1тто уа Ы е  ргорегНез 
аге 1пс1ис1ес11п 1Ие з1а1е рго1есйоп. 40 1тто уа Ы е  ргорегНез аге ипс1ег 1Ие з1а1е рго1есИоп, 57 1тто уа Ы е  ргорегНез 
ипс1ег ргоу|псе рго1есИоп. Апс1 Тог 1Ие Лгз1 Ите, ра1еопЫодюа1 зИез \л/еге зе1ес1ес11п 1Не рго1есИоп Пз1 оНИе з1а1е 
апс1 ргоу|псе.

Рго1есИоп гопе оТ 1ттоуаЫ е ргорегЫез: 1п РагадгарИ 6 оТ агИс1е 16, ТИе “РгоТесИоп 1а\л/ оТ ШзТопса! апс!
СиИига! Ргорегйез оТ 1994”, “СоуегптепТ Иаз зеТ ир 0.1-3 кПотеТегз оТргоТесТ1оп гопе агоипс! ТИе Т|1зТопса1 апс! 

си1Тига11тто уа Ы е  ргорегТ1ез, зисИ аз гета1пз оТапЫепТ сШез апсТ зеТПетепТз, ЬиНсНпдз, агсЫТесТиге сотр1ехез 1п 
огсТег То ргоу|с1е ТЬе 1пТедг1Ту апсТ заТеТу ТЬегеоТ ” . 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ ТЫз агТю1е, зеТПпд ир ргоТесТ1оп гопез агоипс! 
ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПез оуегза\л/ТЬе1г з1дЫТюапсе оп ЫзТогу, си1Тиге, зЫепсе апсТ с1азз|ТюаТ1оп оп зТаТе ргоТесТюп. 
Ву ТЬе 241 зТ гезо1иТюп оТ СоуегптепТ 1п 1997, ТкзТ ргоТесТ1оп гопе \л/аз зеТ ир агоипс! ш1пз оТ КЬагкЬогит ЫТу, 
сар|Та1 оТМопдоПап Етр1ге, соуеппд ап агеа оТ9.69 здиаге кПотеТегз.

ТЬе “РгоТесТюп 1а\л/ оТ ШзТопса! апсТ СиИига! РгорегПез оТ 1994” геу|зес1 апсТ сЬапдес! То “РгоТесТ1оп 1а\л/ оТ СиИига! 
НепТаде” Ьу ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига!, 1п 2001. РагадгарЬз 6, 7, 8 оТ агТю1е 17, ТЬе “РгоТесТюп 1а\л/ оТ Н|зТопса1 апсТ 
Си1Тига1 РгорегПез оТ 1994” ге-епТегесТ тТо “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТ Си1Тига1 НепТаде” апсТ ТЬе агТю1е Тог теазигетепТ оТ 
зиггоипсНпд агеаз \л/аз гетоуес!

- Ву ТЬе 96ТЬ с1ес1зюп оТ 2001, ТЬе ргоТесТюп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе 
Сапс1апТедсЫп1еп КЬМсТ топазТегу, МопазТегу Сезег, Сгееп Ра1асе оТ ВодсТ КЬаап,
Тетр1е оТ СЬофп 1_ата, Тетр1е оТ ОатЬас1аг)аа, Тетр1е оТ ОазЬсЬоПоп (\Л/оос1еп 
Тетр1ез), АрагТтепТ оТ СЫп Уап КЬапс1с1ог).

- Ву ТЬе 71 зТ с1ес1зюп оТ2002, ргоТесТюп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе 1пзспрТес1 
топитепТз Тог ВНде КЬап, т е т о п а ! сотр1ех оТ КЫТедт 1п КЬазЬааТ з о и т  оТАгкЬапда! 
ргоутсе, ш1пз оТ КЬаг Ва1даз т  КЬоТопТ з о и т  оТ АгкЬапда! ргоу|псе, ТбукЬбп МопазТегу 
1П ВаТ- б1гПТ з о и т  оТ 0\л/бгкЬапда1 ргоу|псе, 1пзспрТ1опз топитепТ  оТ Топуокик 1п Вауап 
з о и т  оТТоу ргоу|псе.

- Ву ТЬе 190ТЬ бес1310п оТ2003, ТЬе ргоТесТюп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе сотр1ех оТ 
беег зТопе саМес! р1асе оТ УизЬдПп 0\л/бг 1п ВигепТодТокЬ з о и т  оТ КЬоузди! ргоу|псе,
Ш1пз оТ Ауагда 1п Ое1дегкЬаап з о и т  оТ КЬепТП ргоу|псе, Тетр1е оТ МапгизЫг 1п Тоу 
ргоутсе, 2 зТопе со1итпз оТ топазТегу Оап-ЕкЬ 1п ВаупгйгкЬ сПзТпсТ оТ ШаапЬааТаг ЫТу.

- Ву ТЬе 126ТЬ бес1310п оТ2004, ТЬе ргоТесТюп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе ш1пз оТ Вагиип 
КЬйгее 1п КЬагкЬопп з о и т  оТ б\л/огкЬапда1 ргоу|псе, гета1пз оТ 2 Тетр1е з оТ КЬбдпб 
Тагп! т  КазЬаапТ з о и т  оТ Ви1дап ргоутсе 

- Ву ТЬе 70ТЬ бес1зюп оТ2006, ргоТесТ1оп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе 1пзспрТ1опз 
топитепТ  апсТ ЬиПЫпд гета1пз оТТзодТПп Тзадаап Ьа1зЫп, ш1пз оТ КЬаг ВикЬ 1п 0азЫпсЫ1еп 
з о и т  оТ Ви1дап ргоу|псе

- Ву ТЬе 123гс1 бес1310п оТ2006, ТЬе ргоТесТ1оп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе ОгкЬоп УаПеу 
СиИига! ЬапсТзсаре аз тзспЬес! оп \Л/ог1с1 НепТаде ЫзТ, 1п АгкЬапда!, 0\л/бгкЬапда1,
Ви1дап ргоу|псе

- Ву ТЬе 135ТЬ бес1310п оТ2009, ТЬе ргоТесТ1оп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе ра1еопТо1од1са1 
зЙез оТ ЕгдеШп 2ооп 1п КЬаТапЬЫад з о и т  ОогподоЫ ргоу|псе, сотр1ех топитепТз оТ 
ОпдбТ 1п А1ТапЬи1ад з о и т  Тоу а1тад, сотр1ех топитепТз оТ 1кЬ КЬбзЬббТ 1п Ое1дегкЬаап 
з о и т  КЬепТП ргоу|псе, сотр1ех топитепТз Од1бдсЬПп КЬегет, КазЬаап КЬаб, Огййг 
ТзоЫо т  ВаТзЫгееТ з о и т  оТ КЬепТп ргоу|псе, Ва1с1ап Вегееуеп Тетр1е апсТ госк ра1пТ1пдз 
1П Отпбс1е1дег з о и т  оТ КЬепТп ргоу|псе, сотр1ех топитепТз оТ Оипс! Загда1апТ, сотр1ех 
оТТзеТзеп КЬап ра1асез 1п КЬеМеп з о и т  оТ КЬепТН ргоу|псе, ЫзТог1с ЬиПсПпд саПес!
“ОпсТбг КЬогзЬоо” (гесепТ Р те  АгТ М изеит) 1п СЫпде1Те1 01зТпсТ оТ ЫТу (ЛаапЬааТаг,
ЫзТопса! ЬиПсПпд оТ СепТга! Сотт|ТТее оТ Реор1е’з РагТу апсТ Реор1е’з СоуегптепТ 
(гесепТ М изеит оТТЬе Н1зТогу оТ ШаапЬааТаг)

- Ву ТЬе 101 зТ бес1зюп оТ 2011, ТЬе ргоТесТ1оп гопе \л/аз зеТ ир агоипс! ТЬе топазТегу А та г 
Ьауазда1апТ 1п ВагиипЬйгеп з о и т  оТЗе1епде ргоу|псе 

- Ву ТЬе ... бес1зюп оТ 2011, ТЬе ргоТесТюп гопе \л/аз зеТ ир агоипс! ТЬе ЗЬогооп ВитЬадаг 
оТ (Лаап кЬегет т  Вауаппииг з о и т  оТ Ви1дап ргоутсе 

- Ву ТЬе 104ТЬ бес1зюп оТ 2012, ргоТесИоп гопез \л/еге зеТ ир агоипс! ТЬе ЗирдТпп а т  1п 
тоипТа1п Ыоуоп 1п Вогпииг з о и т  оТТоу ргоутсе, ЕигатТ апсТ ^игатТуп а т  т  
тоипТа1п Ыоуоп 1п ВаТзйтЬег зо и т , сотр1ех з1Те оТ КЬйппй поЫе (Х1опдпи) 1п Ва1дазап Та1 т  
Опс1бг-1Лаап з о и т  оТАгкЬапда! ргоу|псе

СиггепТ зТаТиз апб 1тр1етепТаТ1оп оТ \л/огкз оТ ТЬе ргоТесМоп оТ ЫзТопса! апб си1Тига1 1ттоуаЫе 
ргорегМез: Мапу оТ оиг ЫзТопса! апсТ сЫТига! 1тто уа Ы е  ргорегПез Ьауе а1геас1у Ьееп сТезТгоуесТ Ьу ТЬе Ьитап 

асТмИез апсТ паТига! апсТ \л/еаТЬег бесауз.
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31опе топитеп1з аге с1атадес1, сгаскес!, сНзт1едга1ес1 Ьу \л/а1ег, \л/1пс1, сЬет1са1 зиЬз1апсез апс1 Ьас1епа1 
с1атадез, \л/ЫсЬ репе1га1ез рогез апс1 сарШапез оТбТопе. Апс1 па1ига1 сНзаз1ег аз а диаке, йге, \л/а1ег Яоос1, зпо\л/ 
апс1 с1из1 з1огт Ьаз с1атадес1 з1опе то п и те Ы з. Моз1 оНЬе а111тто уа Ы е  ргорегНез 1п МопдоПа Ьауе с1атадес1 
Ьу \л/а1ег апс1 сотропеЫ  Ьесате то ге  рогоиз

Зос1а1 ТасТоге, зисЬ аз сНзгезрес! 1о сиИиге, игЬаЫгайоп, есопот1с спз1з, зрагзе рори1аИоп, тс1и51па1|2а1юп, 
Шод1са1 роПсу, 1гга11опа1 р1апп1пд, геПдюиз 155иез, \л/гопд соп5е1л/аИоп апс1 рго1есйоп, Ьитап 1тргорег ас1мИе5 
аге с1атадтд Ыз1опса1 апс1 си11ига1 ЬеЫадее.

ГСесепИу, рЬу51са1 с1атаде5 оТ 1тто уа Ы е  ргорегПе5 Ьауе 1псгеа5ес1 5иЬ5ТапИа11у, с1ие То реор1е’5 \л/ог5Ыр 
сегетоп1е5. \Л/Ьеп реор1е \л/ог5Ыр, ТЬеу оТТег апс1 ергау тПк, ЬиТТег оП оп бТопее, апсТ \л/гар ТЬет \л/|ТЬ еНк есагТ, 
\л/ЫсЬ Ьауе ге5и1Тес1 т  с1е5ТгисТ1оп оТТЬеве еТопе топитепТе.

ТосТау, 50С1а1 ЬеЬау1ог Ьае с1еуе1орес1 сНбгеересТ Тог Ы5Топса1 апс1 си1Тига1 ЬепТаде, реор1е аге так1пд Шеда1 
ехсауаТюпе То Т1пс1 ргоТ1Т5, ТЬаТ а150 саибеб с1е5ТгисТ1оп апс1 сТатаде Тог ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5. А1бо \л/гШпд 
1еТТег5 ог с1га\л/1пд 1таде5 апс1 5утЬо1б оп апс1епТ госк теспрТюпб апс1 госк ратИпдг Таке р1асе.

31псе 1940, МопдоПа Ьае Ьееп огдап12т д  питЬег оТгеееагсЬ апс! соп5ег\/аТюп \л/огк5 оп ргоТесТ1оп оТ1ттоуаЫе 
ргорегПеб. 1п 1944, топаеТегу ЕгсТепе 2ии апс! Тетр1е АтагЬау5да1апТ \л/еге соп5еп/ес1 апс! гееТогес! 1п 1960- 
1961, Тетр1е оТ СЬоцт Ьата, Сгееп Ра1асе оТ Водс! КЬаап \л/еге соп5еп/ес1 апс! гееТогес! ае \л/еП.

1п 1971, ТЬе “Адепсу оТАсасТету Тог КеееагсЬ апс! ЗсЬете Р1апп1пд оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 РгорегТу” \л/ае 
е5ТаЫ|5Ьес1 т  ТЬе СепТга! АгсЫТесТига! 1п5Т|ТиТе. 1п 1973, ТЬе “Ре5ТогаТ1оп ЬаЬогаТогу оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 
РгорегТу” \л/ае е5ТаЫ|5Ьес1 ипсТег ТЬе М|П15Тгу оТ СЫТиге. 1п 1976, ЬоТЬ огдаЫгаТюпе Ьас! ип|Тес1 ипсТег ТЬе п а те  
оТ “Соп5егуаТ1оп апс! Ре5ТогаТ1оп ЬаЬогаТогу оТ Н|5Тог1са1 апс! Си1Тига1 РгорегТу” . 31псе ТЬаТ И те ипТП 1995, ТЬе 
огдаЫгаТюп Ьауе соп5еп/ес1 т а п у  агсЫТесТига! ЬиПсНпде, 5исЬ ае Егс1епе2ии, АтагЬау5да1апТ, СапсТапТедсЫЫеп, 
Сгееп Ра1асе оТ Водс! КЬаап, Тетр1е оТ СЬофп Ьата, сотр1ех оТ ТееТбеп КЬап ра1асе5, топавТегу оТ КЬасЫп 
Ьата, арагТтепТ оТ СЫп Уап КЬапс1с1оп, ЫеТопс ЬиПсНпде 1п А1ТапЬи1ад ге1еуапТ То ТЬе Реор1е’5 Реуо1иТ1оп еТс. 
А1ео 1оса1 ас1т1П15ТгаТ10П5 Ьауе ЬиПТ Тепсее, риТ 1пТгос1исТ10п ЬоагсТб пеаг ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПеб Тог ргоТесТ1пд 
ТЬет.

ТЬгоидЬ 1999-2005, ТЬе “ЫаТ1опа1 Рго]есТ Тог РгоТесТ1оп апс! Соп5е1л/аТ1оп оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 1ттоуаЫ е 
РгорегПеб” \л/ае 1тр1етепТес1, огдап121пд а 5у5ТетаТ1с сопееп/аТюп апс! рге5е1л/аТ1оп5 оТ ЫбТопса! апс! си1Тига1 
1тто уа Ы е  ргорегПеб.

\Л/|ТЫп ТЬе Тгате\л/огк оТТЫе рго]есТ, ЫаТ1опа1 СепТег Тог Си1Тига1 НепТаде апс! 1Т5 соп5е1л/аТог5 апс1 5рес1аП5Т5 Ьауе 
соп5е1л/ес1 апс1 рге5еп/ес11тто уа Ы е  ргорегПеб, тас1е сор1е5 апс1 герПсаб оТргорегПеб ТогТЬе еТогаде 1п ТЬе еТаТе 
Типс1, \л/ЫсЬ аге оТ 51дп1Т1сапТ ЫбТопса! апс1 5С1епТ1Т|с уа1ие То МопдоНапе. Апс1 1п ТЬе Тгате\л/огк оТ ТЫе рго]есТ, 
питЬег оТ \л/огк5 Ьауе Ьееп 1тр1етепТес1, 5исЬ ае ЬиПсНпд Тепсев, сопбетпд  топаеТегу апс1 Тетр1е ЬиНсНпдб, 
5еТНпд ир ПдЬТеЫпд аггееТегб еТс.

1п 2007, ТЬе “ЫаТюпа! Рго]есТ Тог РгоТесТ1оп апс1 Соп5е1л/аТ1оп оТ Н|5Топса1 апс1 Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПеб” 
асТорТес! Ьу ТЬе ЗОЗгсТ с1ес1510п оТ доуегптепТ, Тог рготоТ1пд ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПеб сотЫпес! \л/НЬ ТЬе 
1пТга5ТгисТиге апс1 Тоипет, апс1 То ЬиПс1 сарас1Ту оТ соп5е1л/аТог5 оп си1Тига1 ЬепТаде соп5е1л/аТ1оп. ТЫе рго]есТ\л/а5 
1тр1етепТес1 ЬеТ\л/ееп 2008 апс1 2015.

МопдоПап СоуегптепТ 15 1тр1етепТтд питЬег оТ \л/огк5 оп ргоТесТюп оТ ЫбТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  
ргорегПеб, ЬиТ |Т \л/ае Ьетд с1е5Тгоуес1 апс! сТатадес! Ьу ТЬе 1тргорег асТ1уШе5 оТ реор1е. То 5Тор апс! ргеуепТ Тгот 
ТЬеее Шеда! асТтТ1е5 оп ЫбТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПеб, |Т 15 уегу 1трогТапТ То еиррогТ 1оса1 реор1е.

1п ТЬе епс1, \л/е 5Ьои1с1 а1\л/ау5 ге те тЬ е г ТЬаТ оиг та1п рпопТу апс! ге5роп5|ЬШТу 15 То гевресТ апс! ргоТесТ оиг 
Ы5Топса1 апс! си1Тига! ЬепТаде апс! ра55 |Т оп То ТЬе ТиТиге депегаТ1оп5.
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ЗАВХАН АЙМГИЙН НҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ДҮРСГАЛЫН ТҮХАЙ

Завхан аймаг нь Монгол Улсын баруун хэсэгт, баруун талаараа Ховд, Увс, хойд талаараа ОХУ-ын Тува улс, 
зүүн талаараа Хөвсгөл, Архангай, урд талаараа Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудтай хиллэн 82,5 мян.км2 

газар нутаг эзлэн оршдог.

Аймгийн төв Улиастай Улаанбаатар хотоос 1104 км зайтай оршдог. Завхан аймаг нь ардын хувьсгалаас өмнө 
Засагт хан аймагт харьяалагдаж байгаад 1923 оны сүүлчээр Хантайшир уулын аймаг нэртэй болжээ. 
БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн тогтоолоор Хантайшир 
уулын аймгийгтатан буулгаж Завхан аймгийг21 сум, 209 баг, 12726 өрх, 52300 хүн амтай, 1845.400 малтайгаар 
байгуулжээ. 1942 онд ГурвансайханЖаргалантуулын хошуунаас үүссэн Хөхморьт, Дэлгэр, Баян-Уул сумуудыг 
Завхан аймгийн харьяаллаас шилжүүлсэн байна.

2014 оны байдлаар Завхан аймаг нь Асгат, Баянтэс, Баянхайрхан, Дөрвөлжин, Завханмандал, Идэр, Их-Уул, 
Нөмрөг, Отгон, Сантмаргац, Сонгино, Тосонцэнгэл, Түдэвтэй, Тэлмэн, Тэс, Улиастай , Ургамал, Цагаанхайрхан, 
Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Шилүүстэй, Эрдэнэхайрхан, Яруу гэсэн засаг захиргааны 24 сум, 114 багтай. Тус 
аймагт нийт 69.7 мянган хүн ам оршин суудгаас ихэнх хувь нь халх ястан бөгөөд Ургамал, Дөрвөлжин, Цэцэн- 
Уул, Сантмаргац, Яруу, Эрдэнэхайрхан, Алдархаан, Сонгино сумдад сартуул, Түдэвтэй, Баянхайрхан, Баянтэс, 
Асгат сумдад хотгойдууд амьдардаг.

Хангайн нурууны гол оргил Отгонтэнгэр (4031 м), түүний салбар Тарвагатай, (3227м) Хуримт, Түдэвтэй, Гурван 
Халтар, Гялгар, Булнайн (2619м) нуруу, хойд хилийн дагуу Тагнын нурууны салбар уулстай уулархаг нутагтай 
бөгөөд баруун хэсэгнь гүвээтолгод, гол хөндий зонхилсонхээртал нутагтай юм. Уулсын хооронд Идэр, Завхан, 
Тэс, Богдын гол болон Хүнгийн голын өргөн хөндийтэй. Баруун, баруун урд хэсэгт Монголын их элс, Бор хярын 
элсэн манхнууд 100-200 км үргэлжилдэг. Нийт нутаг дэвсгэр нь өндөр уулын, тайгын, ойтхээр, хээрийн, хуурай 
цөлжүү хөрстэй, хээрийн олон хэв шинжийн ургамалтай. Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай бөгөөд 1-р сард 
-20 -30 хэм хүйтэн, Монголд хамгийн хүйтэн өвөл (Тосонцэнгэлд) -53 хэм хүрч байжээ. 7-р сард +13 +22 хэм 
дулаан, жилд өндөр уулсаар 400 мм, баруун хэсгээрээ 80-100 мм, ихэнх нутгаар 200-260 мм тунадас унадаг 
ажээ.

Тус аймаг нь говь, хангай хосолсон нутаг дэвсгэртэй ба 189 гол горхи, 91 нуур, төрөл бүрийн халуун хүйтэн 
рашаан бүхий 40 гаруй байгалийн үзэсгэлэнт газартай.

БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1973 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 53 дугаар зарлигаар Завхан аймгийг 
“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-гоор шагнажээ.

Завхан аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж судалсан тухай тойм. Төв Ази судлаач, 
Оросын нэрт эрдэмтэн Г.П.Потанин 1876-1877 оны үед Баруун Монголоор аялан явахдаа Завхан аймгийн 

Алдархаан сумын нутаг, Улиастай хотоос зүүн урагш гучаад км-т Богдын голын хойд бэлчир, Бичигтийн 
булангийн Мөнгөт Хясаа хэмээх газарт гонзгой дөрвөлжин боржин хөшөөний нүүрэн талд дөрвөн хүний дүрс 
бүхий өвөрмөц хөшөөг үзэж, хуулбар зургийг авч өөрийн бүтээлдээ [1881] нийтэлсэн нь Завхан аймгийн нутаг 
дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг судлах ажпын эхлэл болжээ.

Ү үнээсхойш  1892-1893 онд Монгол орноор аялсан Оросын жуулчин А.М.Позднеев одоогийн Шилүүстэй 
сумын нутагт Дааган дэлийн буган хөшөөдийн цогцолбор дурсгалыг үзэж, гар зураг зургийг бүтээлдээ 
нийтэлсэн байдаг.

1906-1909 онд Финийн судлаач Гране Монголын орны баруун хойд нутгаар аялахдаа одоогийн Завхан 
аймгийн нутгаархөндлөнявж , олонтөрлийн дурсгал илрүүлэн олж, газрынзурагттэмдэглэжээ.Тухайлбал, 
Цагаан чулуут сумын Төмөртийн хөндий, Ш илүүстэй сумын Дааган дэл, Цагаанхайрхан сумын Ш ирээгийн 
гол, Отгон сумын Буянт, Шар усны голын бэлчирт орших дурсгалыг тэмдэглэсний дотор хэд хэдэн буган 
чулуун хөшөө багтана.

1915 онд нэрт монголч эрдэмтэн Б.Я.Владимирцов Тэс сумын төвийн ойролцоо Зүр уулын өмнө этгээдэд 
Дооно уулын ар суганд Хөндлөн уулын зүүн хойд хормойд орш ихтолгойн оройд давхарлан тогтсон хаднаа 
бичсэн 25 үсэг-зурлага бүхий түрэг бичээс дөрвөн тамга олж “баатар Ашун...түрэгийн баатар Ашун би 
бичив. Хавар очлоо би” хэмээн тайлж унш ж ээ. Ү үнээсхойш  тус бичээсийг С.Г.Кляшторный, М.Шинэхүү, 
С.Харжаубай, Л.Болд, Ц.Баттулга нар дахин нягтлан судалж нийтлүүлсэн бөгөөд “Зүрийн овооны түрэг
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бичээс” хэмээн судалгааны ном зохиолд нэрлэгдэх болжээ.

1948-1949 онд Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын туурийг малтан шинжлэх ажлыг 
гүйцэтгэсэн ЗХУ-ын ШУА болон Монголын Ш инжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн хамтарсан экспедицийн 
К.В.Вяткина ахпагчтай угсаатны зүйн анги баруун зүг аялахдаа Завхан аймгийн Сонгино сумын төвөөс 
10 км зайтай хашлага бүхий 4 хүн чулуу, мөн сумын сумын Улаан хад хэмээх газарт хашлага бүхий 3 хүн 
чулуу, Цоргын голын хөвөөнд тахилын дөрвөн хашлага байсны нэгэнд хүн чулуу, Сонгино сумын Тариат 
багийн нутаг Мангины өвөр Баянголын адагийн 3 хүн чулуу, Загастайн голын Улаан эрэг гэдэг газарт 
(одоогийн Яруу сумын нутаг ?) орших нэгэн буган чулуун хөшөөний товч тодорхойлолт, гэрэл зургийн 
хамт 1959 онд нийтэлжээ.

1952 онд Зөвлөлтийн археологич Л.А.Евтюхова “Монгол ба өмнөд Сибирь дэх хүн чулуу” хэмээх эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэлдээ манай улсын Увс, Завхан, Өвөрхангай аймгийн нутагт орш их22  хүн чулуун 
хөшөөний гар зураг, тодорхойлолтыг оруулснаас Завхан аймгийн Улиастайн музейн дэргэдэх Урт 
булаг, (Баянхайрхан сумын Баян тохойн нэгхүн  чулуун хөш өө Г.А), Баянголын зэрэгхүн  чулуун хөшөөг 
А.М.Позднеев, К.В.Вяткина нарын судалгааны хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан бичжээ.

1957 онд археологич Н.Сэр-Оджав Монгол орны археологийн газрын зураг хийх ажил болон БНМАУ- 
ын түүхийн гурван боть зохиолын эртний хэсгийг бичих бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд Увс, Завхан 
аймгуудын ихэнх сумдын нутгаар хайгуул хийж  Түрэгийн үеийн урьд өмнө мэдэгдээгүй байсан олон 
тооны хүн чулуу, Орхоны бичээс бүхий гэрэлт хөш өөг нээж олжээ. Завхан аймгийн Ж авхпант сумын 
9-р багийн нутаг Хатавчийн ам гэдэг газраас хоёр дөрвөлжин хашлагын урд нар мандах зүг харуулан 
нэлээд гүнзгий суулган зоосон хоёр хүн чулуу (эмэгтэй хүний), Нөмрөг сумын 6-р багийн нутаг Цоргын 
эх гэдэг газрын нэг хүн чулууны бүсэнд янз бүрийн хэрэглэл зүүлгэснийг маш сонирхолтой хэмээн 
онцлон тэмдэглэсэн байна. Тэрээр хожим “Эртний Түрэгүүд” (1970) хэмээх бүтээлдээ Сантмаргац 
сумын Хөшөө хэмээх газарт 4, Нөмрөг сумын нутаг Цоргын эхэнд 1, Яруу сумын Яруугийн голд 6, Идэр 
сумын Загастайн бригадын Хатавчийн аманд 2 зэрэг нийт 13 хүн чулуу болон Ж авхпант сумын нутаг 
Буянт голын хойд эрэг Бичигт булан (одоогийн Алдархаан сумын нутагт орших Мөнгөт хясаа хэмээх 4 
хүний дүрс зурсан Г.А) хөшөө чулуу зэргийг тодорхойлон оруулсан байдаг.

Мөн 1967 онд Завхан аймгийн Яруу сумын нутаг Бумбатын голын хойд эргийн 3, Түдэвтэй сумын 
Ар Улаагчиний адаг, Сэтлэх уулын зүүн хажууд 1, Цэцэн-Уул сумын нутаг Мод толгойн өвөрт 1 хүн 
чулуун хөшөө, Отгон сумын нутаг Төмрийн гол, Гүүшийн ард орших нэг буган чулуу хөшөө зэргийн товч 
тодорхойлолт, гар зургийн хамт нийтэлжээ.

Археологич Ц.Доржсүрэн Завхан аймгийн Ургамал сумын төв хавь, мөн сумын Гүн нуур, Голын ба 
Талын улаан зэрэг газраас шинэ чулуун зэвсгийн зүйл олддог тухай тэмдэглэжээ.

Ахмад археологич Х.Пэрлээ 1961 онд “Монгол ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон” 
хэмээх бүтээлдээ МЭӨ III -  МЭ VII зууны эцэс хүртэлх үеийн хот, суурины турь, балгасыг хамруулан 
судалжээ. Зохиолын төгсгөлд “тус зохиолд оролцоогүй манжийн ба он цаг нь мэдэгдээгүй хот суурин, 
тариалангийн суурин” гэсэн жагсаалтад 210 дурсгалын нэр бичсэнээс 17.Гурван Хар үзүүрийн хавийн 
гол д ээрххуучин  суурины орууд (Завхан Мандал сум, аймгийн төвөөс 18 км), 18.3аргатын (Зараатын) 
бууцны өмнөх барилгын ор (Завхан Мандал сум, Буурал уулаас зүүнтэй бий), 51 .Завхан Цагаан тохойн 
иххоты н ор (Шилүүстэй сум), 70. Байшин булангийн балгас, 94. Завхан гол (1715 оноос манж цэргийн 
тариа тарьж  байсан), 146.Улиастай хот, 157. Борхын хэрэм гэсэн 7 дурсгалын нэр оруулсан байдаг.

1963 онд археологич В.В.Волков ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан Сартуул 
болон Дөрвөд ястны зохиол, аман аялгууны онцлогийг судлах шинжилгээний ангийн бүрэлдэхүүнд 
оролцон Завхан, Увс, аймгийн нутгаар хайгуул судалгааны ажлыг гүйцэтгэх явцдаа Завхан аймгийн 
Яруу, Чандмань, Завхан Мандал, Ургамал, Сантмаргац, Сонгино сумын нутгаас цөөнгүй хүн чулуун 
хөшөө олж илрүүлсэн мэдээ байдаг.

1971 онд О .НамнандоржЗавхан аймгийн Монгол элсний Өөлдийн худаг нэртэй газраас чулуун зэвсгийн 
зүйлс олсноо мэдээлсэн байна.
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1975 онд Д.Дорж, Э.А.Новгородова нар Цагаан хайрхан сумын нутгаас олдсон морьтой хүн, янгир, тамга 
тэмдгийн зэрэг цөөн зургийг “Петроглифы Монголии” номондоо нийтэлсэн боловч энэхүү хадны зураг 
бүхий газар байршил нэр зэргийг тодорхой тэмдэглээгүй байна.

1977 онд биологич Д.Эрэгдэндагва янгирын тархалт ба янгирын дүрст хадны зургийн талаарх товч 
өгүүлэлдээ тухайн үед мэдэгдэж байсан янгирын зурагтай хад чулуу бүхий нутгийг жагсаан бичихдээ 
Завхан аймгийн Алдархаан сумын Алдархаан уул, Эрдэнэхайрхан сумын нутаг, Ш илүүстэй сумын 
Ямаатын хад, Битүү бууцны хад, Цагаанчулуут сумын Хүрэмт, Мандал уул зэрэг 4 сумын 6 газрын хадны 
зурагт янгирын дүрс буйг дурджээ.

1978 онд О .НамнандоржЗавхан аймгийн Тэссум ы н нутагТэсийн голын нэгэн арал дахь “Гандан тэгчилэн 
хийд”-ийн балгасны ойр орчимд хэдийд барьсан нь тогтоогдоогүй эртний эвдэрхий балгасны турь нэлээд 
буй хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Үүнийг хожим доктор А.Очир нарын судлаачид шинжлээд хотгойдын 
дээдсийн үүсгэн байгуулсан суурин байж болно хэмээн үзжээ.

Судлаач С.Харжаубай Их Уул сумын төвөөс баруун хойшоо 3 км орчим Идэр голын баруун талаас түрсэн 
өндөр хадан хясааг нутгийнхан Бичигт хошуу гэдэг аж. Энд монгол бичээс байсан нь маш их элэгдэн 
баларч одоо гаргаж уншихад тун амаргүй болжээ. Ерөнхий бичгийн хэв зурлагын байдалд нь үндэслэн 
XVII зуунаас л цааших үеийн дурсгал бололтой гээд бичгийн хэв нэлээд болхидуу, үсэг нь том, а н ххө ө  
юмуу бэхээр бичсэн бололтой хэмээн тайландаа бичжээ.

Оросын археологич В.В.Волков “Оленные камни М онголии” номондоо Монгол орны 14 аймгийн нутгаас 
олдсон 337 буган чулуун хөш өөгтодорхойлон, фото болон гар зургийн хамт нийтлүүлжээ. Энэхүү бүтээлд 
Завхан аймгийн Нөмрөг сумын Ялаат нуурын 4, Отгон сумын нутаг дахь 5, Сонгино сумын Айраг нуур 
багийн 2, Тэлмэн сумын нутаг Шургахын амны 18, Улиастайн төвийн ойролцоо Өгөөмөр багийн 6, 
Саадаг хайрхан уулын бэлийн 1, Ш илүүстэй сумын нутаг Дааган дэлийн 8, Яруу сумын Чандмань төвийн 
ойролцоох 1 зэрэг 11 газарт орших нийт 44 буган чулуун хөшөө багтжээ.

1982 онд Их-Уул сумын нутагт орших Цэцүүхийн голын тахилын цогцолбор дурсгалыг МЗТСХЭ-ийн 
бичээс судлалын ангийн археологич Г.Мэнэс, В.Е.Войтов нар малтан шинжилсэн бөгөөд хожим 1999 
онд Монгол-Японы хамтарсан судлаачид Цэцүүхийн цогцолбор дурсгалтай танилцах явцдаа урьдын 
малтлага судалгаагаар илэрч олдоод орхигдсон барилгын дээврийн шавар эдлэлийн хэсгүүдээс руни 
бичгийн 4 үсэг сийлсэн нөмрөг ваарны хагархай олсон байна. Уг 4 үсгийг унш иж орчин цагийн монгол 
хэлэнд хөрвүүлбэл “төр (улс)” гэсэн утгыг илэрхийлж байгааг тогтоожээ.

1983 онд МЗТСХЭ-ийн “Хүрэл, төмөр зэвсгийн дурсгал судлах анги”-ийн археологич Д .Цэвээндорж Увс, 
Завхан, Булган аймгийн нутагт ажилласнаас Завхан аймгийн Баянхайрхан сумын нутгаасхүрэл зэвсгийн 
үед холбогдох буган чулуун хөшөө, хиргисүүр, хадны зураг, түрэгийн хүн чулуут тахилын онгон болон 
хөш өө чулуун, олон тооны булш зэрэг олон тооны дурсгал шинээр олж илрүүлсэн бөгөөд Төвд уулын 
энгэрт орш их 20 гаруй булшнаас хоёрыг малтан судалжээ. Мөн тэрээр Баянтэс сумын нутагт 2 хүн чулуу, 
янз бүрийн хэлбэртэй олон тооны булш, хиргисүүр олж илрүүлэн бүртгэснээс Бүгсийн хөндий болон 
Билчэрийн үзүүр орчимд 5 булш малтан шинжилэн тайлан бичсэн байна. Тэрээр 1999 онд хэвлүүлсэн 
“Монголын эртний урлагийн түүх” бүтээлдээ Баянхайрхан сумын нутагТалын Ухаагийн ац, Дүнгээн уулын 
Чулуун Хашаат, Түвд уул зэрэг газрын хадны зургуудыг оруулжээ.

1986 онд археологич Д.Баяр Цэцэн-Уул сумаас ирсэн мэдээллийг ш алгаж тус сумын нутаг Хүнгүй голын 
эхэн Нахиугийн манхан хэмээх газар өмнө нь хүмүүс ухаж  сүйтгэсэн булшны зүйлсийг (цэрэг эрийн 
ялтсан хуягийн үлдэгдэл, модон эмээлийн хэсэг, ухмал модон авсны үлдэгдэл, үйсэн саадгийн тасархай, 
алт шармал араб бичигтэй илдний хугархай, морь малын тоног хэрэгсэл, бусад төмөр эдлэлийн хэсэг, 
гоёл чимэглэлийн жижиг мөнгөн товруу г.м) цуглуулан, тодорхойлолт бичин баримтжуулахын зэрэгцээ 
зам дагуух археологийн дурсгалуудыг бүртгэж авчээ. Тухайлбл: Янживын шил хэмээх газарт 3 хүн чулуу 
бүхий 4 хашлага чулуу, мөн тэндээс зүүн тийш орших Оросын хар үзүүрт байххүн чулуу, хашлага зэргийг 
тэмдэглэжээ. Эдгээрээс гадна нутгийн ардуудаас аман мэдээ цуглуулсан байна.

1987 онд Зөвлөлтийн археологич Ю .С.Худяков Завханы нутгаас нэлээд тооны археологийн дурсгалуудыг 
илрүүлэн олж бүртгэсэн байна. Тухайлбал, Баян-Тэс сумаас хойш 15 км-т орших Улаан үзүүр хэмээх 
газраас 13 дурсгал илрүүлснээс 21 зэл чулуу бүхий 3 хашлага чулуун байгууламжийг, мөн сумын төвөөс
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13 км-т, Тэсийн голын баруун эрэгторш ихХ өш игуулы н бэлээснийт 26 дурсгал олсны 13 хашлага чулуун 
байгууламжийг, мөн Хөндий гэдэг газарт 4 байгууламж илрүүлснээс 6 зэл чулуу бүхий нэг дөрвөлжин 
хашлагыг, Арц уулнаас мөн нэг зэргийг бүртгэн тэмдэглэж, дэвсгэр зургийг зурсан байна.

1988 онд МЗТСХЭ-ийн хүрэл ба төмөр зэвсгийн түрүү үеийн дурсгал судлах ангийн археологичид 
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын ойролцоо 5 хиргисүүрийг малтан шинжилсэн нь манай улсын 
нутагт энэ төрлийн дурсгалыг малтан шинжилсэн анхны тохиолдол болжээ. Эдгээр хиргисүүрийн хоёр 
нь гадуураа дөрвөлжин хүрээтэй, дөрвөн буландаа жижиг дараастай, бусад нь хүрээгүй байсан ба 
гурваас нь оршуулгын ш инж тэм д эг илэрсэн бол хоёрыг нь тахилгын байгууламж бололтой хэмээжээ. 
Бүххиргисүүр нь маш ихтоногдсон учир оршуулгын зан үйлийгтодорхойлохболом жгүй байсан ч хүнээ 
зүүн хойш ньхандуулжтавьсан бололтой гэжүзээд шинжилгээний ажлын үр дүнг 1995 онд нийтлүүлжээ.

1995 онд археологич Т.Санжмятав “Монголын хадны зураг” хэмээх номондоо Завхан аймгийн Тэлмэн 
сумын Өгөөмөр багийн нутагт орших Шургахын хаалгат гэдэг газрын хаданд дүрслэгдсэн 30 гаруй бүлэг 
зургуудаас буга, янгир, адуу, тамга тэмдэг зэрэг цөөн хэдийг төлөөлөл болгон оруулж холбогдох он 
цагийг нь Карасукийн ба Скифийн соёлын ш инж төрхийг илэрхийлжбайна гэжүзж ээ.

1996 онд археологич Д.Баяр тус аймгийн нутагт гүйцэтгэсэн хайгуул судалгааны ажлын дүнд тус 
аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрийг бүрэн бус байдлаар хамруулжээ. Хайгуул судалгааны ажлын гол 
зорилго хүн чулуут тахилын онгоны дурсгал, тэр дундаа хүн чулуудыг голлон судлах явдал байсан 
бөгөөд судалгаанд хамрагдсан 13 сумаас 10 сумын нутагт өмнө тэмдэглэгдсэн болон шинээр олдсон 
хүн чулууны дурсгалыг тодорхойлж гар болон гэрэл зургаар баримтжуулжээ. Судалгаанд хамрагдсан 
нутгуудад буй 40 гаруй хүн чулуу хийгээд өөр бусад төрлийн зарим дурсгалыг судлан тодорхойлж, аман 
мэдээ цуглуулж эрдэм шинжилгээний тайлан бичжээ. Энэ ажлын хүрээнд тэрээр Алдархаан сумын 
нутаг Мөнгөт хясааны хөш өөнөөс хэв дардас авч, тодорхойлолт хийж, Согодын нийслэл Пенжикент 
хотын малтлагаас гарсан байшингийн хана туурганы чимэглэл зургуудтай болон Булган аймгийн Могод 
сумын хөл Асгатын дурсгалуудтай харьцуулан үзэж  энэ талаараа товч тэмдэглэл нийтлүүлжээ.

1999 онд хэвлэгдсэн “Монгол нутаг дахь түүх, соёлын дурсгал” лавлах тольд Завхан аймгийн Баян 
хайрхан сумын нутагт орш их Талын Ухаагийн ацын хадны зураг, Ш илүүстэй сумын Дааган дэл, 
Алдархаан сумын Мөнгөт хясааны хөшөө, Тэс сумын Зүрийн овооны руни бичээс болон Цэцэн-Уул 
сумын нутаг Янживын шил хэмээх газар орших 3 хүн чулуу, мөн Яруу сумын нутаг болох Яруугийн 
гүүрний орчмын 1, Далиугийн 4, Бумбатын 4, Хөшөөтийн 1 зэрэг нийт 14 хүн чулууны тодорхойлолтыг 
зарим хүн чулуун хөшөөний гэрэл зургийн хамт оруулсан байдаг.

2004 онд тус аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагт орших Баян Айраг уулын эргэн тойронд зургийг 
археологич Д .Цэвээндорж тэргүүтэй судлаачид хайгуул болон малтлага судалгаа хийж  109 тооны 
дурсгал илрүүлснээс 24 хэсэг газарт хадны зураг илрүүлэн хуулбарлан авч судалжээ. Эдгээр хадны 
зургийн дүрслэлийг хүн, буга, тэмээ, адуу, янгир, араатан, аргал, гахай, шувуу, бусад дүр дүрслэл 
хэмээн хуваан авч үзээд Баян Айраг уулын хаднаа ан амьтдын болон аж  байдлын сэдэвтэй зургууд 
илүү их зонхилж байгааг харуулж байна хэмээн тэмдэглэсэн байна.

Монгол-Америкийн хамтарсан судлаачид 2007 онд Баруун Монголын археологийн дурсгалуудтай 
танилцах засвараа зам дагуух 17 дурсгалуудыг бүртгэн тэмдэглэн авснаас Завхан аймгийн нутагт 
Дөрвөлжин сумын нутаг Сар хайрхан уул орчим хиргисүүр бүхий цогцолбор дурсгал, Их-Уул сумын 
нутаг Овоот толгой хэмээх газар уулын энгэрт хүннүгийн жирийн иргэдийн оршуулгын газар зэргийг 
тайландаа оруулжээ.

“Монголын соёлын өв” олон улсын нийгэмлэг, Монголын Урлагийн зөвлөлтэй хамтран 2009 онд 
хэвлүүлсэн “Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон” бүтээлд Завхан аймгийн нутаг дахь 47 сүм хийдийн 
мэдээг оруулсан байна.

МУИС-ийн Улаанбаатар сургуулийн багш Т.Идэрхангай 2005-2007 онд тус аймгийн нутгаар ажлын 
далимд өмнөх судлаачдын хэвлүүлсэн Цоргын эхний, Түдэвтэй сумын төв, И ххөндлөнгийн үзүүрт буй 
3 хүн чулуун дахин тодорхойлж, өмнөх судлаачдын таш аарсныг залруулаад, Архангай аймгийн Өндөр- 
Улаан сумаас шинээр илрүүлсэн хүн чулууны хамт нийтлүүлсэн байна.

Аймгийн музейн ажилтан М .Цогбаяр 2008 онд Тэс сумын төвөөс зүүн хойш 14 км-т Бэрхийн нурууны
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энгэрторш их нутгийн ардууд Барчгархэмээн нэрлэдэгжижигтолгойн энгэрт орш иххаднаа хүн, ан амьтад 
болон тамга тэмдгийн зүйлс сийлснийг товч тодорхойлолтыг гэрэл зургийн хамт “Нүүдэлчдийн өв судлал” 
сэтгүүлд хэвлэн нийтэлсэн байна.

2009 онд Ховд Их сургуулийн багш Ч.Мөнхбаяр “Бичигт Хясууны тод үсгийн дурсгал” сэдэвт төслийн 
хүрээнд Идэр голын сав дахь зарим археологийн дурсгалын байршлыг тогтоон эрдэм шинжилгээний 
тодорхойлолт үйлдэн тайлан бичжээ. Энэ тайлангийн хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан Г.Пүрэвдорж,
Э.Ууганбат нар нийт 17 буган чулуун хөшөө, 4 хүн чулуун хөшөөдийг оруулан эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бичжээ.

Ахмад зураач Х.Содномцэрэн 2010 онд өөрийн өсөж  төрсөн нутаг болох Сонгино сумын түүх соёлын 
дурсгалуудыг талаар мэдээлсэн бөгөөд үүндээ тус сумын Баруун гол, Дуутын ар, Их Хонгилын адаг, 
Мангина уулын Суварга толгой, Тариатын эх, Дунд булагийн ар зэрэг газруудад орших нийт 12 хүн 
чулууны зарим хэмжээ, гэрэл зураг сэлтийг мэдээлсэн байна.

2012 онд МУИС-ийн Улаанбаатар сургуулийн Археологийн тэнхимийн судлаачид Завхан аймгийн Цагаан 
чулуут, Яруу сумдын нутгаар хайгуул судалгаа хи йж өм нө  судлаачдын олж илрүүлсэн болон судалгааны 
эргэлтэд орж судлагдаагүй 40 дурсгалыг бүртгэн тодорхойлолт хийжээ. Эдгээр дурсгалуудын хэмжээ 
болон товч тодорхойлолт болон зарим гэрэл зургийн хамт тус шинжилгээний ангид орж ажилласан тус 
тэнхимийн багш Т.Идэрхангай нийтлүүлсэн байна. Түүний бичсэнээр дээрх 40 дурсгал 7 цогцолборт 
хуваагдаж байгаа бөгөөд үүнээс 2 нь Цагаанчулуут сумын Төмөртийн голд, 5 нь Яруу сумын нутаг 
Яруугийн голд байгаа аж. Тэдгээрээс 16 нь хүн чулуу байна.

Завхан аймгийн Сонгино сумын Соёлын төв, ЗДТГ-ын дэмжлэгтэйгээр өөрийн сумын нутаг дэвсгэрт 
орших түүх соёлын дурсгалуудыг зурагт цомог болгон хэвлэсэн бөгөөд энэхүү цомогт тус сумын нутагт 
орших олон арван дурсгалын гэрэл зургийг оруулжээ.

2013 онд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн судлаачид Баян Айраг уул орчмын хадны зургийн 
судалгаагаар тусгай ном гаргасан бөгөөд энд 24 хэсэг газрын хадны зургаас 600 гаруй дүр дүрслэлийг 
тусгайлан авч шинжилжээ. Дээрх дүрслэлүүдийн он цагийг Монгол нутагт буй дурсгалууд болон олдвор 
хэрэглэгдэхүүнтэй харшуулан үзээд нтө XII- VII зуунд буюу хүрэл зэвсгийн дунд үеэс төмрийн түрүү үед 
холбогдуулан үзсэн байна. Археологич Ч.Амартүвшин нар мөн энэ орчмын Баруун Бор толгой зэрэг 10 
газраас 113 хадны зургийн дурсгал илрүүлэн олдсоноо нийтэлсэн байна.

2013 оны зун Монголын Үндэсний музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж .Баярсайхан, Т.Түвшинжаргал 
нарын бүрэлдэхүүнтэй судалгааны баг Тэлмэн сумын нутаг Дунд Шургахын аманд орших цогцолбор 
дурсгалт газрын буган чулуун хөшөөдийн тодорхойлолтыг дахин тулгаж, бүрэн хэмжээний тодорхойлолт, 
гар зураглалы гхийжээ. Энэ ажлын явцад Дунд Шургахын амнаас дөрвөн буган хөш өөг шинээр илрүүлэн 
олж, бүртгэл баримтжуулалтхийсний зэрэгцээтусгазарторш ихнийт 50 гаруй хиргисүүр бүртгэж, байрлал 
болон хэлбэр, хэмжээний анхан шатны бүртгэл хийсэн байна.

ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн судлаачид “Хүннүгийн язгууртны булш шинээр малтахтай 
холбоотой урьдчилсан судалгаа” төслийн хүрээнд Архангай, Говь-Алтай, Завхан зэрэг аймгийн нутагт 
2015 онд хайгуул судалгаа хийсэн байна. Энэ ажлын хүрээнд Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын 
нутагт орших Шургын голын зүүн биеэс хүннүгийн цагариг хэлбэрийн чулуун байгууламжтай 100 гаруй 
булш, Түдэвтэй сумын нутагт уулын ар бэл газраас өмнө нь тэмдэглэгдэж байгаагүй өвөрмөц хэлбэрийн 
дурсгалууд болон хүннүгийн язгууртны булш байжболзош гүй Гол мод нэртэй газруудыг шалгасан байна.

Мөн сүүлийн жилүүдэд Алдархаан, Баянхайрхан, Дөрвөлжин, Завханмандал, Их-Уул, Отгон, Сонгино, 
Тэлмэн, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Эрдэнэхайрхан сумдын нутагт уул уурхай, ашигт 
малтмалын тусгай лиценз бүхий талбайд болон авто замын трассд өртсөн олон тооны палеонтологийн 
олдворт газрууд болон археологийн дурсгалыгхайгуул судалгаагаар илрүүлэн олж, тодорхой дурсгалуудыг 
авран хамгаалах малтлага судалгааны ажил хийгдсэн байдгийг дурдаххэрэгтэй.
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Завхан аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдпөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт. Тус
аймгийн нутаг дэвсгэр д ээрхтүүх , соёлын үл хөдлөх дурсгалаас 1941 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

79 дүгээр хурлаас батлан гаргасан “Улсын хамгаалалтад авах дурсгал”-ын жагсаалтад нэг ч дурсгал 
ороогүй байдаг.

Харин БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл /СнЗ/-ийн 1971 оны 420 дугаар тогтоолоор баталсан “Улс, 
орон нутгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын дурсгалын жагсаалт”-ын улсын хамгаалалтад дурсгал 
оруулаагүй бөгөөд тус тогтоолын 2 дугаар хавсралт болох “Аймаг, хотын гүйцэтгэх захиргааны 
хамгаалалтад байхтүүх, соёлын дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-д

1. Нөмрөг сумын төв дахь Б.Эрдэнэ-Очирын дурсгалын хөшөө
2. Завхан мандал сумын Буянт голын эргийн Мөнгөт хясааны дэргэдэх 4 хүний зураг бүхий 

түрэг хөшөө
3. Яруу сумын Яруугийн голын хүн чулуунууд
4. Аймгийн төв дахь Хатанбаатар Магсаржавын штаб байрлаж байсан байшин...гэсэн 4 

дурсгалыг багтаан оруулжээ.

Завхан аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны 1978 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн 65-р тогтоолоор 
баталсан сум, хороо, хотын АДХ- ын Гүйцэтгэх Захиргааны хамгаалалтад байхтүүх, соёлын дурсгалт 
зүйлсийн жагсаалтад:

1. Эрдэнэхайрхан сумын “Бага нуур” бригадын Хөшөөт дахь хүний зурагтай хөшөө чулуу сумаас 
110 км бригадаас23 км зайд байдаг. Мөн “Алтан” бригадын И ххөлийн ар дахь бичигтэй хөшөө 
чулуу сумаас 7 км бригадаас 3 км дайтай байдаг байна. “Бага нуур” бригадын Урт булагийн 
Овгор Хар гэдэг газарт байгаа сүг дүрс зурагтай хөшөө чулуу сумаас 190 км, бригадаас 15 км 
зайд тус тус оршино,

2. Баянтэс сумын “Зайгал” бригадын Зайгал голын Залаагийн аманд хүн чулуун хөшөө 45 км-т 
бригадаас20 км зайд бий,

3. Отгон сумын “Баянбулаг” бригадын Хөшөөний аманд түүх, дурсгалын бичигтэй хөшөө чулуу 
сумаас 48 км бригадаас 3 км-т оршино,

4. Их-Уул сумын “Хонгор” бригадын Бичигт Хясааны бичигт хад сумаас 10 км бригадаас 5 км 
зайтай байна,

5. Сонгино сумын “Айраг нуур” бригадын Айраг нуур гэдэг газарт сүг зурагтай хүн чулуун хөшөө 
сумаас 31 км, бригадаас 17 км зайд бий,

6 . Нөмрөг сумын “Дархан уул” бригадын Бэрх гэдэг газарт байдаг бичигтэй хад сумаас 10 км, 
бригадаас 15 км-т оршино. Мөн сумын төвд Б.Элдэв-Очирын дурсгалын хөшөө, түүхийн 
дурсгалын бичигтэй чулуу, ойролцоо нь Ж аргалант хошууны бичигтхад  бий.

7. Түдэвтэй сумын “Баянцагаан” бригадын Хүнхийн адагт суугаа хүн дүрст хөшөө чулуу сумаас 
27 км, бригадаас 11 км-т байдаг.

8 . Баянхайрхан сумын төвд хүний толгойн зурагтай хөшөө чулуу байдаг. Мөн сумын “Минж” 
бригадын нутаг Баянтохойд хүний дүрстэй гурван хөшөө чулуу сумаас 30 км, бригадаас 5 
км зайтай. Тоонот” бригадын Хавтгай булаг гэдэгт хүний дүрстэй гурван хөш өө чулуу, “Минж” 
бригадын Далтын Өвөр-Ац гэдэгт амьтны дүрстэй дуут хад, Овоотын шилд хувьсгалч эмэгтэй 
Д.Бүрэнжаргалын хөш өө байна.

9. Сантмаргац сумын “Баяннуур” бригадын Хөшөөгийн хүн чулуун хөшөөсумаас.25км, бригадаас 
15 км-т бий. Мөн “Баян-Улаан” бригадын Хөшөөт эрэг гэдэг газарт хүний сүг зурагтай хөшөө 
чулуу сумаас 2 км зайд оршино. “Баяндавс” бригадын Дөрвөлжингийн Ар гэдэг газарт хүний 
дүрстэй зурагт хад бий,

10. Тэлмэн сумын “Өгөөмөр” бригадын Өгөөмөрийн Дунд Ш ургах гэдэг газарт бугын чулуун хөшөө 
сумаас 25 км, бригадаас 5 км-т байдаг. Өгөөмөр бригадын нутаг болон сумын төвд нар, сар, 
хутга, мэсийн зурагтай хөшөө чулуу байдаг. Дайн бүүвэй гэдэг хүн чулуун хөшөө сумаас 90 
км, бригадаас 35 км зайд оршино,

11. Булнай сумын “Идэр” бригадын нутаг Бэрхийн ууланд байдаг хөшөө чулуу сумаас 20 км, 
бригадаас 10 км зайд оршино. Ачитын Х ө хХ а д  гэдэг газарт хөшөө чулуу байдаг,

12. Шилүүстэй сумын “Соёл” бригадын Уртын Чандмань гэдэг газар байдаг хүний дүрстэй чулуу 
сумаас 30 км бригадаас 18 км-т бий,

13. Тосонцэнгэл сумын төвд сүг зурагтай хөшөө чулуу байдаг.
14. Яруу сумын “Хэц-Улаан” бригадын Далуугийн аманд байдаг хүн чулуун хөшөө сумаас 3-4 

км зайд оршино. Хөшөөтийн аманд байдаг хүн чулуун хөшөө сумаас 17 км, бригадаас 13 км
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зайтай,
15. Упиастай хотод дурсгалын багана, Хатанбаатар Магсаржавын штаб байсан байшин бий,
16. Завханмандал сумын Буянт голын эргийн Мөнгөт Хясааны дэргэд зураг, бичигтэй Т үрэгхөш өө 

бий,
17. Яруу сумын Яруугийн голд хүн чулуун хөшөөнүүд байдаг...гэсэн дурсгалуудыг хамгаалалтад 

авсан байна. Энэхүүтогтоол нь анхудааөөрийн аймгийн нутагдээрхтүүх, соёлын дурсгалуудаа 
хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн чухал шийдвэр байсан юм.

1994 онд УИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг батлан гаргасны дараа 
Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаартогтоолоорхуучин СнЗ-ийн 1971 оны 420 дугаартогтоолы г шинэчлэн 
“Улс, аймаг, нийслэлийнхамгаалалтад байхтүүх, соёлын үлхөдлөхдурсгалы нж агсаалт” нэрээр баталжээ. 
Энэ тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байхтүүх, соёлын 
үл хөдлөхдурсгалы н жагсаалт”-д Завхан аймгийн нутаг дахь үл хөдлөхдурсгалаасулсы н хамгаалалтад:

1. Ш илүүстэй сумын Дааган дэл гэдэг газар орших 8 ширхэг буган чулуун хөшөө
2. Цэцэн-Уул сумын Янживын шилд орш иххүн  чулуунууд
3. Алдархаан сумын Богдын голын Мөнгөт хясаа гэдэг газар орших хүний дүрс сийлбэрлэсэн 

босоо хад
4. Яруу сумын Яруугийн голын эрэгт орших хүн чулуу 

Аймгийн хамгаалалтад:
1. Улиастай сумын төвд орших Хатанбаатар Магсаржавын байшин
2. Улиастай сумын төвд орших Сангийн хэрэм
3. Завханмандал сумын Буянт голын эрэгт орш их 4 хүний зураг бүхий Түрэг хөшөө
4. Чандмань сумын нутагт орших хүн чулуу
5. Эрдэнэхайрхан сумын Харнуур орох замд орших хүн чулуу...гэсэн 10 дурсгалт газрыг оруулан 

баталжээ.

1995-1998 онд УИХ-аас “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, түүний удирдлагын тухай хууль”-д 
зарим өөрчлөлт оруулж шинээр аймаг, сум байгуулсан, археологийн хайгуул, малтлага судалгааны үр 
дүнд хамгаалалтад оруулах шаардлагатай дурсгалууд шинээр илэрч олдсон зэрэг шалтгааны улмаас 
1994 онд баталсан “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
жагсаалт”-ыг шинэчлэх шаардлага урган гарч ирсэн байна. Энэ шаардлагыг харгалзан Монгол улсын 
Засгийн газар 1998 оны 235 дугаар тогтоолоор “Улс аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байхтүүх, соёлын 
үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчлэн баталжээ. Уг жагсаалтад Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт 
орших үл хөдлөх дурсгалаас улсын хамгаалалтад:

1. Алдархаан сумын Богдын голын Мөнгөт хясаа гэдэг газар орших 4 хүний дүрс бүхий хөшөө 
чулуу

2. Цэцэн-Уул сумын Янживын шилд орш иххүн  чулуунууд
3. Ш илүүстэй сумын Дааган дэл гэдэг газар орших 8 ширхэг буган чулуун хөшөө
4. Яруу сумын Яруугийн голын эрэгт орших хүн чулуунууд
5. Яруу сумын нутагт орших Хөшөөтийн амны хүн чулуу

Аймгийн хамгаалалтад:
1. Улиастай сумын төвд орших Сангийн хэрэм
2. Эрдэнэхайрхан сумын Хар нуурын зүүн талын хөндийд буй 2 ширхэг хүн чулуу...гэсэн нийт 7 

дурсгалт газрыг оруулжээ.

Монгол Упсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад 
байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид шинээр илэрч 
олдсон олон арван дурсгалаар баяжуулан шинэчлэн баталсан юм. Завхан аймгийн нутаг дахь үл хөдлөх 
дурсгалаас уг жагсаалтын улсын хамгаалалтад:

1. Алдархаан сумын Богдын голын Мөнгөт хясаа гэдэг газар орш их 4 хүний зураг бүхий чулуун 
хөшөө

2. Баянтэс сумын Хөх хошууны боомын булшнууд
3. Цэцэн-Уул сумын Янживын шилд орш иххүн  чулуун хөшөөнүүд
4. Ш илүүстэй сумын Дааган дэл гэдэг газар орших 8 ширхэг буган чулуун хөшөө
5. Яруу сумын Яруугийн голын эрэгт орших хүн чулуун хөшөөнүүд
6 . Яруу сумын нутагт орших Хөшөөтийн амны хүн чулуун хөшөө
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Аймгийн хамгаалалтад:
1. Дөрвөлжин сумын Баян-Айрагийн хадны зураг
2. Тэлмэн сумын Дунд шургахын амны эхэнд орш ихбуган чулуун хөшөө, хиргисүүрийн цогцолбор 

дурсгал
3. Улиастай сумын төвд орших Сангийн хэрмийн туурь
4. Эрдэнэхайрхан сумын Харнуурын зүүн тал Тээлийн хөндийд орш их 2 ширхэг хүн чулуун 

хөшөө
5. Эрдэнэхайрхан сумын Бага хөлийн бууцны ард орш иххадны  зураг... зэрэг нийт 11 дурсгалт 

газрыг оруулсан байна.

Монгол Упсын Засгийн газрын 1998 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдан гарсан “Түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-т Завхан аймгийн Шилүүстэй 
сумын Дааган дэлийн буган чулуун хөш өөдийгхаш аа барих, хамгаалалтын бүсийгтогтоох, Яруу сумын 
Хөшөөтийн хүн чулуудын хэвийг авах, хуулбарыг хийж  үлдээн, эхийг аймгийн ОНС музейд татан 
авчрахаар төлөвлөсөн бол 2007 оны 303 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-т тус аймгийн Ш илүүстэй сумын 
дааган дэлийн буган чулуун хөш өөдийг бэхжүүлж хамгаалах, Алдархаан сумын Мөнгөт хясааны 
дурсгалаас хэв дардас авах хуулбар хийхээр тус тус төлөвлөгджээ. Дээр дурдсан ажлуудын төсөв 
зардал, хүн хүч, цаг хугацааг буруу тооцоолсноос болж хэрэгж иж  амжаагүй аж.

Мөн Завхан аймгийн Тэлмэн сумын нутагт орш их Дунд Шургахын аманд хүн чулуун хөш өөг орон 
нутгийн ард иргэд ш үтэж тахидагтул , сум орон нутгийн удирдлага, иргэдийн зүгээс дээрх хүн чулууны 
толгойг шинээр хийлгэж  сэргээн засварлуулах хүсэлтийг ССАЖ Яаманд тавьжээ. Энэ хүсэлтийн дагуу 
ССАЖ Яамнаас Соёлын өвийн төвд хандсанаар дээрх хүн чулуун хөш өөг анхан шатны байдлаар 
цэвэрлэж, бэхжүүлэн, эх дурсгалаас хэв авч хуулбары гхийсэн билээ.

2013 онд Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутагдахь Баян Айрагэксплорэйш н компанийн ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь нүүлгэн шилжүүлэхээр шийдвэр гарсан 4 хэсэг хадны зургийг нүүлгэн 
шилжүүлэхийн өмнө ЗР лазер сканераар хэм жиж  виртуал орчинд хадгалж хамгаалах, хадны зургийг 
нүүлгэн шилжүүлэх ажилд Соёлын өвийн үндэсний төв арга зүйгээр ханган ажилласан байна.

Соёл, Спорт, АялалЖ уулчлалын Яамны дэргэдэхСоёл, Урлагхөгжүүлэхсангийн санхүүжилтээр “Чулуун 
судар-соёлын өв” төслийн хүрээнд “Билгүүн номч сан” ТББ-ын тэргүүн, профессор Го.Аким, МУИС- 
ын Улаанбаатар сургуулийн Археологийн тэнхимийн эрхпэгч, доктор, профессор, Д.Эрдэнэбаатар 
тэргүүтэй хээрийн шинжилгээний баг 2013 онд Алдархаан сумын Мөнгөт хясааны дурсгал зэрэг Завхан 
аймгийн нутагт орших 13 дурсгалаасхэв дардасавч Улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд хүлээлгэн 
өгчээ.
Мөн 2015 онд БСШ УСЯамнаас улс орон даяар зохион байгуулсан Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
үзлэг тооллогоор Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт 729 дурсгалт газрын 8934 дурсгал бүртгэгдсэн байна.

2013 оны үл хөдпөх дурсгалын тооллого, бүртгэлийн ажпын тухай. Соёлын өвийн үндэсний 
төвийн мэргэжилтэн судлаачдаас бүрдсэн хээрийн шинжилгээний баг Монгол нутаг дахь түүх, соёлын 
үл хөдлөх дурсгалыг тоолж, бүртгэн баримтжуулах ажлынхаа хүрээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 8-наас 
8 дугаар сарын 9 -нийгхүртэл х2  сарын хугацаанд Завхан аймгийн 24 сумын нутагт ажиллалаа. Бид тус 
аймгийн нутагт нийт 10000 гаруй км зам туулан 362 дурсгалт газрын 7500 гаруй нэгж ширхэг дурсгалыг 
давтан болон шинээр олжбүртгэн , тэдгээрийг 21000 ширхэг дижитал гэрэл зураг, 180 ширхэг негатив 
хальсны зураг, 20 гаруй гар зураг, 120 минутын дүрс бичлэгээр т у с ту с  баримтжуулав.

Бид Завхан аймгийн нутагт ажиллахдаа сум орон нутгийн холбогдоххүмүүстэй хамтран ажиллахзамаар 
бүртгэл мэдээлэл, хадгалалт хамгаалалт, хяналт шалгалтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
зарим орон нутгийг судлахтанхим, музейд зарим түүвэр олдворууд, бусад эд өлгийн зүйлсийгхүлээлгэн 
өгч сан хөмрөгийг нь баяжууллаа.

Завхан аймгийн нутагдахьтүүх, соёлын үлхөдлөхдурсгалы гтоолж , бүртгэн барим тжуулахажлы гхөдөө 
орон нутагт зохион байгуулахад дэмжин тусалж  хамтран ажилласан Завхан аймгийн музей, сумдын 
ИТХ, ЗДТГ, Соёлын төвийн музей техникийн ажилтан, Байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч, 
малчид, ард иргэддээ баярласан талархсанаа илэрхийлье.
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Н15ТОК1СА1. АЫР СШТШШ. 1ММОУАВ1Е РКОРЕКТ1Е5 1Ы 
2АУКНАЫ РРОУ1ЫСЕ

2аукИап ргоу|псе 15 1оса1ес11п 1Ие \л/ез1егп раг1 оТ МопдоПа, ЬогсТеппд \л/ИЬ КЬоус! апс1 Ь1уз ргоу|псез То ТЬе \л/езТ, 
\л/ИЬ ТЬе Тиуа ГСериЫю оТ Кизз1ап Рес1егаТ1оп То ТЬе погТЬ, КЬбУздб! апс1 АгкЬапда! ргоу|псез То ТЬе еазТ, \л/|ТЬ 

ВауапкЬопдог апс1 Соу|-А1Та1 ргоу|псез То ТЬе зоиТЬ, соуеппд 82,3 ТЬоизапс! зд к т .  1Л1азТа115 ТЬе сар|Та1 оТЕаукЬап 
Ргоу1псе, 1осаТес1 1104 к т  Тгот (ЛаапЬааТаг с1Ту.

Рпог То ТЬе Реор1е’з Реуо1иТ1оп, ТЬе ТегпТогу оТЕаукЬап ргоу|псе \л/аз а рагТ оТЕазадТ КЬап КЬап А т а д  (ргоу|псе), 
апсТ 51псе 1923, ТЬе ргоу|псе Ье1опдес1 То ТЬе КЬапТа1зЫг МоипТаю ргоу|псе. Ву ТЬе 06015100 оТ Рге51с1шт оТ ЗТаТе 
Вада КЬига! оТ МопдоПап Реор1е’5 РериЬПс ТЬе КЬапТаюЫг МоипТа1п ргоу|псе Ьае сН5тапТ1ес1, апс! ТЬе ЕаукЬап 
ргоу|псе Ьае е5ТаЫ|5Ьес1 \л/|ТЬ 21 5оит5, 209 ЬадЬб, 12726 ТатШеа, 52300 реор1е5 апс! 1,845,400 ПуебТоск. 1п 1942, 
ТЬе КЬокЬтопТ, Ое1дег апс! Вауап-Ь1и1 5оит5 оТСип/ап5а1кЬап Загда1апТ МоипТат кЬоаЬии Ьауе гетоуес! Тгот ТЬе 
)ип5сНсТ10п оТТЬе ЕаукЬап ргоу|псе.

Ае оТ 2017, ЕаукЬап Ргоутсе Ьае 114 ЬадЬе (5таПе5Т асТгЫЫбТгаТЬ/е ип|Т) ае \л/еН ае 24 5оит5 (втаП ас1т1П15- 
ТгаТЫе иЫТ) 1пс1исНпд АедаТ, ВауапТее, ВауапкЬа1гкЬап, Об1л/бут, 2аукЬаптапс1а1, Иег, 1кЬ-Ь1и1, Ыбтгбд, ОТдоп, 
ЗапТтагдаТе, Зопд1по, То50пТ5епде1, Тйс1еуТе1, Те1теп, Тее, 1Л 1а5Та1, Ь1гдата1, Т5адаапкЬа1гкЬап, Т5даапсЬи1ииТ, 
Т5еТ5еп-Уи1, ЗЫ1йй5Те1, ЕгсТепекЬа1гкЬап апсТ Үагии. 1Т Ьае а рорЫаТюп оТ69.7 ТЬои5апс1, \л/Ьо Ье1опд ргес1оттаТе1у 
То ТЬе КЬа1кЬ еТЬп1с дгоир, апсТ 5 оте  еТЬп1с дгоире 5исЬ ае ЗагТии! реор1е аге 1Ь/е 1п Ь1гдата1, Об1л/оу1п, ТееТбеп- 
11и1, ЗапТтагдаТе, Үагии, Егс1епекЬа1гкЬап, А1с1агкЬаап, Зопдто 5оит5, апсТ НоТдо1с1 реор1е аге 1п Тйс1е\/Те1, Вау- 
апкЬа1гкЬап, ВауапТее апсТ АедаТ 5оит5.

ТЬе ТегпТогу оТ ЕаукЬап ргоу|псе 15 товТ1у тоипТатоив То ТЬе погТЬ, Тог теТапсе ТЬе ОТдопТепдег (4031 теТеге) 
т а т  реак оТТЬе КЬапда! гапде апсТ оТЬег ЬгапсЬее, 5исЬ ае Тап/адаТа1 (3227 теТега), КЬиптТ, Тйс1е\/Те1, Сип/ап 
КЬа1Таг, Суа1даг апсТ Ви1па1 (2619) гапде, ЬгапсЬ тоипТа1П5 оТТадпа гапде аге 1осаТес1 а1опд То ТЬе погТЬегп ЬогсТег, 
апсТ ТЬе 5ресЫс оТ ТЬе ТегпТогу То ТЬе \л/ееТ 15 тобТ1у ЬШб , уаПеу оТ пуөг апсТ бТеррее. \Л/1с1е уаПеуе оТ пуөг Иег, 2а- 
укЬап, Тее, ВодсТ апсТ КЬйпдЫ аге 1осаТес11п ЬеТ\л/ееп оТ тоипТате. ТЬе 5апс1 сТипев саПес! Мопдо1уп 1кЬ е1е (СгеаТ 
5апс1 сТипев оТ МопдоПа) апсТ ТЬе Вог кЬуаг аге ех15Тес1 а1опд То 100-200 к т е  1опд. ЕаукЬап ргоу|псе Ьае ап ехТгете 
сопТ1пепТа1 сПтаТе апсТ ауегаде ТетрегаТиге 1п Запиагу 15 -200 -300С, апсТ |Т \л/аа опсе гесогс1ес1 -530С 1п ТобопТееп- 
де1, со1с1е5Т р1асе 1п МопдоПа. 1п Зи1у, ТетрегаТиге 15 1п ЬеТ\л/ееп +130 апсТ +220, апсТ ауегаде гатТаП 15 400 т т  1п 
ЫдЬ тоипТатоив агеа, апсТ ЬеТ\л/ееп 80 апсТ 100 т т  1п еТерре агеа, апсТ ЬеТ\л/ееп 200 апсТ 260 т т  1п тоеТ оТТЬе 
ТегпТогу. ТЬе тоеТ оТТегпТогу 15 ЫдЬ тоипТа1пои5, Та1да, ТогевТ-бТерре, еТерре апсТ соп515Т1пд оТйгу апсТ сТе5егТЫес1 
Турее оТбоН апсТ Ьаа уапоиа Туреа оТеТерре Т1ога5.

ТЬе ТегпТогу оТ ргоу|псе 15 сотЫпес! Тгот тоипТа1пои5 апсТ доЫ агеаа, апсТ ТЬеге аге оуөг 40 паТига! 1апс15саре5 \л/|ТЬ 
189 т/ег5, 91 1аке5 апсТ сПТТегепТ Турее оТ ЬоТ апсТ со1с1 ерппдб.
ЕаукЬап ргоу|псе \л/ае а\л/агс1ес1 Ьу ТЬе “ГСесТ Ваппег оТ 1аЬоиг \/а1оиг” ассогсНпд То ТЬе 53гс1 с1ес1510п Ьу ТЬе Рге51с1|ит 
оТ Реор1е’5 йериТу СопТегепсе оТ Реор1е’5 РериЬПс оТ МопдоПа, 1п РеЬгиагу 27ТЬ оТ 1973.

К езеагсЬ апс! гед15ТгаТюп \л/огк оп 1ттоуаЫ е ргорегПез оТЕаукЬап ргоутсе
С.РРоТап1п, а Ри551ап \л/еП-кпо\л/п 5сЬо1аг апсТ 5сЬо1аг оТСепТга! А51ап ЗТисПеа, Ьае йопе ТЬе НгбТ геееагсЬ апсТ 

ехаттаТюп оТ ЫбТопса! апсТ си1Тига1 1тгпоуаЫе ргорегПеб 1п ТегпТогу оТ ЕаукЬап ргоу|псе, т  ЬеТ\л/ееп 1876 апсТ 
1877, \л/ЬПе Ье \л/ае ТгауеШпд 1п \л/е5Тегп МопдоПап ТегпТогу. РоТаЫп Ьае еееп ТЬе еТопе топитепТ  саМес! ае МбпдбТ 
кЬуаваа аТТЬе р1асе саПес! В1сЫдТПп Ви1ап т  погТЬ сопТ1иепсе оТТЬе гЫег ВодсТ, 1п ТегпТогу оТА1с1агкЬаап 5оит, оуөг 
30 к т е  То ТЬе 11На5Та1 с1Ту оТ 2.аукЬап ргоутсе апсТ Ьае йопе с1га\л/1пд Тог ТЬе топитепТ  \л/1ТЬ с1ер1сТ1оп5 оТ 4 т а п  оп 
ТЬе еигТасе апсТ тай е  Тгот ТЬе оуа1 апсТ едиаге еЬарес! дгап1Те. 1_аТег, Ье Ьае риЬП5Ьес1 аЬоиТ ТЫе оп Ые геееагсЬ 
рарег т 1881.

ТЬеп, Ри551ап ТоипаТ А.М.Рогапееу Ьае еееп ТЬе сотр1ех оТйеег бТопее саНесТ ае Оаадап Ое1 1п ргееепТ ТегпТогу 
оТ ЗЬПйй5Те1 5 ои т  \л/Ы1е Ье \л/ае ТгауеНпд атопд  ТЬе ТегпТогу оТ МопдоПа ЬеТ\л/ееп 1892 апсТ 1893, апсТ риЬП5Ьес1 ТЬе 
ЬапсТ сТга\л/1пд5 оТТЬаТ сотр1ех топитепТ  оп ТЬе Ьоок.

ВеТ\л/ееп 1906 апсТ 1909, РтЫеЬ 5сЬо1аг Сгапе Ьае ТгауеПес! асго55 ТЬе погТЬ\л/е5Тегп ТегпТогу оТ МопдоПа 1пс1исПпд 
ЕаукЬап ргоу|псе апсТ сП5соуегес1 питегоие ЫеТопса! апсТ си1Тига1 51Те5 апсТ йопе тарр1пд. Рог 1П5Тапсе: ТЬе ЫеТоп- 
са1 апсТ си1Тига1 ргорегПеб 1пс1исПпд ееуега! йеег бТопее 1п уаПеу оТТбтбгТ т  Теадаап сЬи1ииТ 5оит, Оаадап Ое1 
1П ЗЬНйй5Те1 5оит, гЫег оТ ЗЫгее 1п Т5адаапкЬа1гкЬап 5оит, ВиуапТ 1п ОТдоп 5 оит апсТ аТ Ьаат оТ гЫег ЗЬаг ие.
1п 1915, МопдоНеТ В.Үа.\/1асПт1|Т50У Ьав ТоипсТ ТЬе Тйгед 1П5спрТ1оп \л/|ТЬ 25 вспрТб апсТ 4 5еа1б Тгот ТЬе госк аТ ТЬе 
тоипТат 2йг пеаг ТЬе сепТег оТ ВауапТее 5 ои т  апсТ йесос1ес1 ТЬе 1П5спрТ1оп ав “Ьего АеЬип, ТЫе 1П5спрТ1оп \л/ав 
\л/пТТеп Ьу АеЬип ту5е1Та Ьего оТТйгед, апсТ I \л/Ш до ТЬеге Ьу ерппд”. ЬаТег, 5сЬо1аг З.С.К1уа5ЬТогпоу, М.ЗЫпекЬйй
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,З.КИаг]аиЬа1, 1_.Во1с1, Тз.ВаНи1да Ьауе ге-ехат1пес1 апс1 риЬПзЬес! аЬои11Ыз 1П5спрИоп. 1п 1Ье гезеагсЬ Ьоокз 
апс1 аг1ю1ез, 1Ыз 1пзспр11оп Ьав патес! ае “Тйгед 1П5спр11оп оТ2йг оуоо”.

11пс1ег 1Ье ди1с1апсе оТ Зоу1еТ 5сЬо1аг К.У. УуаТк1па ТЬе ]01пТ геееагсЬ ехрес1Шоп Тог еТЬподгарЫса! еТисНеб Тгот 
Зоу1еТ Асас1ету оТ Зс1епсе апй ТЬе Зс1епсе 1п5Т1ТиТе оТ МопдоПа, Ьае йопе ТЬе агсЬео1од1са1 геееагсЬ апс1 ех- 
сауаТ1оп То ТЬе ги т  оТ КЬакЬогит апс1епТ сар|Та1 с1Ту оТ СгеаТ Мопдо! Етр1ге, 1п ЬеТ\л/ееп 1948 апс! 1949. ЬаТег, 
ТЬе ехресТШоп Ьае риЬП5Ьес1 ТЬе рарег 1п 1959, тс1исНпд ЬпеТ геееагсЬ с1е5спрТ1оп5 апсТ ЬапсТ с1га\л/1пд5 оТ4 та п  
5Топе5 \л/|ТЬ бТопе епс1о5иге5 10 к т в  Тгот сепТег оТЗопд1по 5оит, 3 т а п  5Топе5 \л/|ТЬ 51аЬ 5Топе5 аТ р1асе саМесТ 
1П (Лаап кЬай, 1 т а п  еТопе \л/|ТЬ 4 51аЬ 5Топе5 аТ Теогдо пуег, 3 т а п  бТопее аТ ТЬе епй оТТЬе пуег Вауапдо! еоиТЬ 
То ТЬе Мапд1па тоипТа1п т  ТапаТ ЬадЬ 1п Зопд1по 5оит, апсТ а йеег еТопе аТ ТЬе р1асе саМес! (Лаап егед 1п Ьа51п 
оТ г|уег ЕадабТа! (ТегпТогу оТ ргееепТ Үагии 5оит) 1п ЕаукЬап ргоу|псе.

ТЬе геееагсЬ с1е5спрТ1оп5 апсТ ЬапсТ с1га\л/1пд5 оТ 22 т а п  5Топе5 аТ ТЬе ТегпТогу оТ Ь1у5, ЕаукЬап апсТ 6убкЬапда1 
ргоу|псе5 Ьауе герогТес! т  ТЬе геееагсЬ агПс1е “Мап бТопее 1п МопдоПа апсТ ТЬе еоиТЬегп 3|Ыпа” Ьу Зоу|еТ агсЬе- 
о1од15Т Ь.АҮеуТуиЬоуа, 1п 1952. ТЬе рагТ оТЕаукЬап ргоу|псе 1п ТЫе агТю1е \л/ае \л/пТТеп Ьаеес! оп ТЬе геееагсЬ бопе 
Ьу А.М РогсТпееу апсТ К.У \/уаТк1па оп ТЬе т а п  еТопе оТ ЫгТ Ьи1ад пехТ То ТЬе М иееит оТ 1Л1а5Та1 с1Ту (сар|Та1 оТ
2.аукЬап ргоу|псе) апсТ ТЬе т а п  еТопе оТ Вауапдо!.

\А/|ТЫп ТЬе Тгате оТ так1пд оТ т а р  Тог МопдоПап агсЬео1од1са1 51Те5 апсТ Тог ргоу|сНпд ТЬе ргерагаТ1оп оТ\л/гШпд оТ 
еаг1у ЫеТогу рагТ т  ТЬе 3 уо1итее оТ Ьоок “ШбТогу оТ Реор1е’5 РериЬПс оТ МопдоНа”, агсЬео1од15Т Ы.Зег-О^ау 
Ьае бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ апсТ 1ПУе5Т|даТ1оп т  5 оте  5оит5 оТ ТегпТогу оТ 1Л/5 апсТ ЕаукЬап ргоу|псе5 т  
1957, апсТ Ьаа сНбсоуегес! ееуега! т а п  бТопее Ье1опд То Тйгед репос! апсТ 1П5спрТ1оп топитепТ  оТОгкЬоп, \л/ЫсЬ 
пеуег Ьееп тепТ1опес1 т  ТЬе геееагсЬ. Ас1с1Шопа11у, Ье Ьае еТаТес! ТЬаТ ТоНо\л/1пд 2 51Те5 аге уегу 1пТеге5Т1пд, Т1Г5Т, 
ТЬе Т\л/о т а п  бТопее (Тог \л/отап) 1п ТгопТ оТ ТЬе 2 еТопе епс1о5иге5 \л/ЫсЬ аге с1еер1у егесТес! апсТ ТасесТ То ТЬе еип 
П51пд сМгесТ10п аТТЬе р1асе саМесТ КЬаТаусЬПп А т  9ТЬ ЬадЬ оТйаукЫапТеоит оТЕаукЬап ргоу|псе, апсТ ТЬе 5есопс1 
ееуега! огпатепТе 1п ТЬе Ье1Т оТТЬе т а п  еТопе аТ р1асе саМесТ Теогдуп екЬ т  6ТЬ ЬадЬ оТ Ыотгод 5оит. ЬаТег, Ье 
Ьае риЫ|5Ьес1 ТЬе сТееспрТюпб оТТЬе 13 т а п  бТопее 1пс1исНпд 4 аТТЬе р1асе саМес! КЬбеЬбо 1п ЗапТтагдаТе 5оит, 
1 аТ р1асе саМес! Теогдуп екЬ 1п Ыотгод 5оит, 6 аТ Ьаат оТ пуег Үагии т  Үагии 5оит, апсТ 2 аТ КЬаТаусЬмп А т  1п 
ЕадабТа! ЬпдасТе 1п Iс!ег 5оит, апсТ ТЬе еТопе топитепТ  аТ ТЬе ВюЫдТ Ви1ап 1п ТЬе погТЬ Ьапк оТТЬе пуег ВиуапТ 
т  йаукЫапТ 5 ои т  (4 т а п  сТерюТес! оп ТЬе топитепТ  оТ МопдбТ КЬуаеаа аТ ргееепТ ТегпТогу оТ А1с1агкЬаап 5оит) 
1П Ыб Ьоок “Апс1епТ Тйгеде” (1970).

Ас!сМТ10паМу, т  1967 Ье Ьае риЬП5Ьес1 ТЬе геееагсЬ 6е5спрТ10П5 апсТ ЬапсТ с1га\л/тд5 оТ 3 т а п  5Топе5 аТ ТЬе погТЬ 
Ьапк оТТЬе т /е г ВитЬаТ 1п Үагии 5оит, 1 т а п  аТопе аТ р1асе саМесТ Аг ШаадсЬпм абад, апсТ 1 т а п  еТопе аТТЬе 
еаеТ оТТЬе тоипТат ЗеТ1еЬ 1п Тйс1еуТе1 5оит, апсТ 1 т а п  аТопе аТТЬе 51оре оТТЬе тоипТа1п МосТ То1до11п ТееТбеп- 
Ь1и1 5оит, апсТ а беег еТопе аТ ТЬе Ьает оТ пуег Тбтбг, апсТ апоТЬег опе беег еТопе аТ ТЬе Ьаск оТТЬе тоипТат 
СййеЬ 1п ОТдоп 5 оит 1п ТЬе Ьоок.

МопдоПап агсЬео1од15Т Тб.Оофйгеп Ьае поТаТес! ТЬаТ ЫеоНТЫс Тоо1б оТТеп ТоипсТ агоипс! ТЬе сепТег оТ Ыгдата! 
5оит, апс1 ТЬе 1аке Сип, апс1 а р1асе саМесТ Со1уп (Лаап апс1 Та1уп Шаап.

МопдоПап 5еп1ог агсЬео1од15Т КЬ.РеЬее Ьае риЬП5Ьес1 Ые 5ип/еу оиТсотее т  Ые Ьоок Мопдо! Агб Шеуп ЕгТ, 
Оипс1ас1 ОеПп КЬоТ Зииппу ТоусЬооп ог [А ВпеТ ШеТогу оТ Апс1епТ апс1 Меб1еуа1 РепосТ ЗеТТ1етепТ5 1п ТЬе Моп- 
доПап Реор1е’5 РериЬНс] 1п 1961, \л/ЫсЬ 1пс1ис1ес1 ТЬе геееагсЬ оТ гите  оТ апс1епТ сШее апсТ 5еТТ1етепТ5 Ье1опд То 
рег10сТ ЬеТ\л/ееп Згб сепТигу ВС апсТ 7ТЬ сепТигу Ай. РоПо\л/1пд ееуеп гите  апсТ 5еТТ1етепТ5 1п ТегпТогу оТ ЕаукЬап 
ргоу|псе Ьауе 1пс1ис1ес1 апсТ гапс1от1у питЬегеб 1п ТЬе “Ы5Т оТ ги1п5 оТ 5еТТ1етепТ5 апсТ Тгасеа оТ адпси1Тига1 агеае 
Ье1опд То МапсЬи репос! апсТ сЬгопю1е 15 ипс1еТегт1пес1” , ТЬаТ 1пс1исМпд 210 гите  апсТ 5еТТ1етепТ5 \л/ЫсЬ Ьауе поТ 
5ТисНес1 \л/|ТЫп ТЫе Ьоок. Ае 1пс1исНпд; 17. Ри1П5 оТ о1с1 5еТТ1етепТ5 агоипс! ТЬе Ьает оТ пуег Сип/ап КЬаг йгййг 
(ЕаукЬап Мапс1а1 5 ои т  18 к т в  То ТЬе ргоу|псе сепТег), 18.Тгасе5 оТ ЬиПсПпд 1п ТгопТ оТ ТЬе 5еТТ1етепТ оТ ЕагдаТ 
(ЕагааТ) (1еТТТо ТЬе тоипТа1п Виига!, ЕаукЬап Мапс1а1 5оит), 51. Р и т  оТс|Ту Твадаап ТокЬо! (ЗЫ1йй5Те1 5оит), 70. 
Ри1п оТ Ва15Ып Ьи1ап, 94. ЕаукЬап до1 (\л/аа ТЬе адпси1Тига1 агеа оТ МапсЬи 5о1сНег5 51псе), 146.1Л1а5Та1 с1Ту, 157. 
\А/а11 оТТЬе ВогкЬ.

1п 1963, У.У \/о1коу Ьае сН5соуегес1 ееуега! т а п  бТопее Тгот Үагии, СЬапбтаЫ, ЕаукЬап МапсТа1, Ь1гдата1, ЗапТ- 
тагдаТе, Зопд1по 5оит5 оТЕаукЬап ргоутсе, \л/Ы1е Ье \л/ае бо1пд ТЬе геееагсЬ 1п ТЬе геееагсЬ Теат Тог еТисНеб оТ 
ПТегаТиге апсТ сНа1есТ5 оТ ЗагТии! апсТ Обп/бс1 еТЬпю дгоире, огдап12ес1 Тгот ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Ьапдиаде апсТ ЫТегаТиге 
ипбег ТЬе МопдоНап А сабету оТ Зс1епсе5.
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1п 1971, МопдоПап агсИео1од1з1 О.Ыатпапс1ог] Иаз риЬМс1у герог1ес1 1Иа1 Ие 1оипс1 з о т е  31опе Аде 1оо1з 1гот а 
р1асе са11ес1 Оо1с1Ип кНис1ад 1п Мопдо! запс! 1п ЕаукИап ргоу|псе.

АИИоидИ МопдоПап агсИео1од1з10.Оог] апс1 Киз51ап агсИео1од1з1 Е.А.Ыоудогос1оуа Иауе риЫ1зИес1 з о т е  1е\л/ ре1го- 
д1урЬз сНзсоуегес! 1гот Т5адаапкИа1гкИап 5 ои т  о12аукИап ргоу|псе 1пс1исМпд а т а п  \л/ИИ а Иогее, |Ьех, апс1 5еа1б 
1П 1Ье1г Ьоок “Ре1год1урЬ5 о1 МопдоПа” 1п 1975,1Ьеу сМс! по1 тепИоп 1Ье 1осаИоп апс1 п а те  о11Ье р1асе т  1Ье Ьоок. 
1Ьех с1ер1с1ес1 ре1год1урЬб а1 6 р1асе5 1пс1исПпд тоип1ат А1с1агкЬаап 1п А1с1агкЬаап 5оит, Егс1епекЬа1гкЬап 5оит, 
госк о1 Үатаа1 а11Ье ЗЫ1йй51е1 5оит, госк о1 ВИйй Ьии1б, р1асе са11ес1 КЬйгет1 т  Т5адаапсЬи1ии15оит, апй тои п - 
1ат Мапс1а11п 4 5оит5 о12аукЬап ргоу|псе5 \л/еге Н51ес11п 1Ье 5Ьог1 агНс1е \л/пНеп Ьу Ыо1од151 О.Егедс1епс1адуа оп 
1Ье сМТГи510п оПЬех апй ре1год1урЬе \л/ИЬ с1ер1с11оп оПЬех, 1п 1977.

1п 1978, агсЬео1од151 О.Ыатпапс1ог] Ьаа \л/пНеп 1Ьа11Ьеге аге ееуега! апс1еп1 ги1п5 (1Ье уеаг о11Ье ЬиП115 ипйе1ег- 
т те с !)  ех151ес1 пеаг 1Ье ги1п “Сапс1ап 1едсЫп1еп топаеТегу” а1 опе о11Ье 151апс15 1п пуег Тее т  1Ье 1егп1огу о1Те5 
5 ои т  о1 ЕаукЬап ргоутсе. Ьа1ег, РЬ.й. А.ОсЫг апй о1Ьег геееагсЬегб Ьауе йопе геееагсЬ оп 1Ые апй тай е  1Ье 
Ьуро1Ье515 35 “Мау 1Ьеае гите  аге 1Ье 5еН1етеп15 ЬиП1 Ьу апсебЬгв о1 КЬо1до1с1 е1Ьп1с дгоир”.

Ьоса15 о11кЬ-Ь1и1 5 оит аге са11ес11Ье ЫдЬ госк сМТТ 1п 1Ье \л/ее1 раг1 о1 пуег 1с1ег 3 к т  1гот 1Ье сеЫег 1кЬ-Ь1и1 5 ои т 
85 ВюЫд1 кЬовЬии. ТЬе о1с1 МопдоПап 5спр1 оп 1Ыб сМТТ 15 по\л/ Тас1ес1 а\л/ау апй Н Ьесате уегу сМТПси1Т 1о йесос1е 1Ье 
1П5спр110п. ЗсЬо1аг, З.КЬаг)аиЬа1 Ьаа \л/го1е 1п Ые герог1 ае “оЬ ветпд  1Ье депега! \л/гШпд оНЫе 1П5спр11оп, Н 5еет5 
ТЬаТ И \л/ае \л/пНеп ЬеТоге 1Ье XVII сеЫипее, апй 1еНег5 аге Ыд апй \л/гШпд зкМ1 15 с1ит5у, апй т а у  И \л/аа \л/пНеп Т1гбТ 
Ьу т к  ог д п т е ”.

Ри551ап агсЬео1од151 У.У Уо1коу Ьав риЬП5Ьес1 геееагсЬ йе5спр1юп5, рЬоЬдгарЬб апй Ьапй с1га\л/тд5 о1 337 йеег 
51опе5 1п ргоутсеб о1 МопдоПа т  Ые Ьоок “Ояенные камни М онгояии” ог “Оеег 51опе5 о1 МопдоНа”. То1а1 44 йеег 
51опе5 а111 р1асе5 т  ЕаукЬап ргоутсе, тс1исПпд 4 т  1аке о1 Үа1аа1 т  1егп1огу о1 Ыбтгбд 5оит, 5 т  1егп1огу о101- 
доп 5оит, 2 т  А1гад пииг ЬадЬ (5та11е51 ас1т1Ы51гаИоп ипИ) 1п Зопд1по 5оит, 18 т  ЗЬигдаЬуп а т  т  Те1теп 5оит, 
6 т  О дббтбг ЬадЬ пеаг 1Ье сеЫег о11Л|азТа1 сПу, 1 т  тоип1ат Заабад кЬа1гкЬап, 8 т  Оаадап йе! а1 ЗЫ1йй5Те1 
5оит, апб 1 т  СЬапс1тап1 а1 Үагии 5оит, \л/еге тс1ис1ес1 т  1Ые Ьоок .

1п 1982, С.Мепее апб У.Е. УоИоу агсЬео1од1515 о1 МопдоПап апб Зоу1е1 йо1пТ ЕхресПИоп о1 ШеЬгу апб СиИиге Ьауе 
геееагсЬес! апб ехсауа1ес1 1Ье сотр1ех 5асЫ:1с1а1 то п и т е Ы  т  Ьает о11Ье пуег Тее^ййкЬ а11Ье 1кЬ-11и1 5оит. 
Ьа1ег, геееагсЬегб о1 МопдоПап апб йарапеее )о1пТ геееагсЬ 1еат Ьауе Тоипб 1Ье 1гадтеп1 о1 уаее \л/ИЬ 4 Рипю 
5спр15 Тгот гета1П5 о1 оуег1арртд гооНПее 1еТТ Тгот 1Ье ргеуюие агсЬео1одюа1 ехсауаИоп, \л/Ы1е с!о1пд геееагсЬ т  
сотр1ех 5асЫ:ю1а1 то п и т е Ы  оТТее^ййкЬ, т  1999. ОесосПпд оНЬеее 4 5спр15 т1о МопдоПап 5ау51Ье т е а п т д  ае 
“51а1е” (соип1гу).

1п 1983, агсЬео1од151 О.Т5еуеепс1ог) а т е т Ь е г  о1 геееагсЬ 1еат Тог 51исПе5 о1 Вгопге апб еаг1у 1гоп Аде ипбег 1Ье 
МопдоПап апб Зоу1е1 )о1пТ ехресПИоп Тог ШеЬгу апб СиИиге, Ьае \л/огкес1 т  1егЫогу о1 Ь1у5, ЕаукЬап апб Ви1дап 
ргоутсеб, апб сП5соуегес1 питегоие Ы51опса1 апб си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 Тгот 1егЫогу о1 ВауапкЬа1гкЬап 
5 ои т  тс1исПпд с1еег еЬпе, 1ити1иее5 апб реТгод1урЬ Ье1опд 1о Вгопге Аде, 5асЫю1а1 б1опе 51гис1иге5 апб топи - 
теЫ б Ье1опд 1о Тйгед репос! апб питегоие 1отЬе. Не Ьае ехсауа1ес1 2 о120 1отЬе а11Ье 51оре о1 т о и Ы а т  Тйус1. 
Абс1Шопа11у, Ье Ьае сПбсоуегес! апб гед15Тегес! 2 т а п  51опе5 апб питегоие 1отЬе т  сМТТегепТ бЬарее Тгот ТегЫогу 
оТ ВауаЫее 5оит, апб Ьаа ехсауаТес! 5 ТотЬе аТ ТЬе уаПеу оТ Виде апб Ве1сЫгПп йгййг, апб \л/гоТе ТЬе герогТ. ТЬе 
реТгод1урЬ5 аТ р1асе са11ес1 Та1уп УкЬаадПп аТ5, апб СЬи1иип кЬаеЬааТ т  тоипТат Ойпдееп, апб Тйус1 тоипТат т  
ТегЫогу оТ ВауапкЬа1гкЬап 5 ои т  \л/еге риЬН5Ьес1 оп Ые Ьоок “ТЬе ШеТогу оТ МопдоПап Апс1епТАгТ” т  1999.

1п ассогс1апсе \л/ИЬ ап тТогтаТюп Тгот ТЬе Т5еТ5еп-Ь1и1 5оит, МопдоПап агсЬео1од15Т О.Вауаг Ьаа соПесТес! ТЬе 
|Тет5 ( ге т а т  оТ агтог, р1есе5 Тгот \л/оос1еп 5ас1с11е, ге т а т е  оТ\л/оос1еп соТПп, ге т а т  оТ агго\л/ саее Тгот ЫгсЬ-Ьагк, 
Ьгокеп 5\л/огс1 \л/|ТЬ дНс1ес1 АгаЫс еспрТ, Ш тд 5  оТ Ьогве апб ПуееТоск, апб ТгадтепТе Тгот 1гоп Нет5, апб 5таП р1есе5 
оТбПуег огпатепТе) гетатес! Тгот ТЬе 1ооТес1 ТотЬ аТ р1асе саПес! ЫакЫи МапкЬап т  ТЬе Ьеаб оТТЬе пуег КЬйпдЫ 
т  ТегЫогу оТТ5еТ5еп-ии1 5 ои т  апб Ьаа бопе геееагсЬ бе5спрТюп5 апб боситепТаТюп5. Ве51с1е5 ТЫб , Ье Ьае бопе 
гед15ТгаТюп То ТЬе агсЬео1одюа1 5Не5 а1опд То ТЬе гоас1. Рог теТапсе: 3 т а п  бТопее \л/|ТЬ 4 еТопе епс1о5иге5 аТ а р1асе 
саПес! Ү а п )м т  еЬН, апб а т а п  еТопе апб еТопе епс1о5иге т  Огоеуп кЬаг йгййг 1осаТес1 еаеТ То ТЬе Ү а п )м т  бЬН. Ве- 
51с1е5 ТЫб , Ье Ьае соНесТес! ога! бТопее апб тТогтаТюп Тгот 1оса1 реор1е.

1п 1987, Зоу1еТ агсЬео1од15Т Үи.З.КЬибуакоу Ьаа сПбсоуегес! апб гед15Тегес1 питегоие агсЬео1одюа1 5Не5 Тгот ТЬе 
ТегЫогу оТЕаукЬап ргоу|псе. Рог теТапсе, Ье Ьае сПбсоуегес! 13 5Не5 тс1исПпд 3 бТопе епс1о5иге5 \л/|ТЬ 21 Ьа1Ьа1 
бТопеб Тгот р!асе саПес! Шаап йгййг 15 к т е  погТЬ То ТЬе Вауап-Тее 5оит, апб 26 Ы5Топса1 апб си1Тига11ттоуа Ы е
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ргорегНез 1пс1исНпд \л/ИИ 13 з1опе епс1озигез Тгот тоип1а1п КИб5И1д 1п еаз1егп Ьапк оТ пуег Тез 13 к т з  Тгот 
з о и т  сепТег, апс! 4 зТопе зТгисТигез 1п р1асе саПес! КЬопсШ \л/|ТЬ 6 Ьа1Ьа1 зТопез апб 1 зТопе епс1озиге, апб 1 зТопе 
зТгисТиге Тгот тоипТа1п АгТз, апб Ье Ьаз бопе гед1зТгаТ1оп апб зТгисТига! 6га\л/тдз оТТЬезе з1Тез.
1п 1988, агсЬео1од1зТз оТ гезеагсЬ Теат Тог зТисНез оТ Вгопге апб еаг1у 1гоп Аде 1п МопдоПап апб Зоу|еТ ]о1пТ ех- 
ресТШоп Тог ШзТогу апб Си1Тиге Ьауе ехсауаТес! 5 Тити1изез 1п ТегпТогу оТТозопТзепде! з о и т  оТЕаукЬап ргоу|псе 
апсТ |Т \л/аз ТЬе ПгзТ ехсауаТ1оп бопе То ТЫз к1пс1 оТ ЬепТаде. Т\л/о оТТЬезе Тити1изез ЬасТ здиаге \л/аПз оиТз1с1е апсТ 
зТопе епс1озигез 1п 4 согпегз, апсТ оТЬег Тити1изез Ьауеп’Т ЬасТ здиаге \л/аНз оиТз1с1е. АссогсНпд То гезеагсЬегз, 
ТЬе ТеаТигез оТ Типега! сегетопу апсТ г1Тиа1 Ьаз сНзсоуегес! Тгот 3 ТитЫизез апсТ оТЬег 2 Тити1из \л/еге изес! Тог 
заспТ|С1а1 зТгисТиге. А1ТЬоидЬ, аП Тити1изез \л/еге 1ооТесТ зо тисЬ апсТ |Т \л/аз ипауаНаЫе То безспЬе ТЬе Типега! 
г1Тиа1, гезеагсЬегз Ьауе ЬеПеуесТ ТЬаТ ТЬе бесеазес! регзоп \л/еге ТасесТ То ТЬе погТЬеазТ ассогсПпд То ТЬе ТгасНТюп. 
ТЬе гези1Т оТгезеагсЬ Ьаз риЬПзЬес! 1п 1995.

1п 1995, МопдоПап агсЬео1од1зТ Т.Зап]туаТау Ьаз риЬПзЬес! з о т е  оТ реТгод1урЬз тс1ис1|пд с1ер1сТ1оп5 оТ беег, 
|Ьех, Ьогее апсТ 5утЬо1б оп ТЬе госк оТ ЗЬигдакЬуп кЬаа1даТ 1п ТегпТогу оТ б д б о то г ЬадкЬ 1п Те1теп 5 оит оТ
2.аукЬап ргоутсе оп Ые Ьоок “РеТгод1урЬ5 оТ МопдоПа” Тог герге5епТ1пд ТЬе оуег 30 дгоире оТ реТгод1урЬ5 т  ТЬаТ 
р1асе. Ваеес! оп ТЬе геееагсЬ, Ье У1е\л/ес1 ТЬаТ ТЬеее реТгод1урЬ5 аге ехрге551пд ТЬе ТеаТигее оТ си1Тиге Ьу Кагаеик 
апсТ ЗсуТЬе.

1п 1996, агсЬео1од15Т О.Вауаг Ьаа бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ апсТ 1ПУе5Т|даТ1оп То ТЬе 5 оте  рагТ оТТегпТогу оТ 13 
5оит5 оТЕаукЬап. Ма1п а1т оТТЫа геаеагсЬ апсТ 1ПУе5Т|даТ1оп \л/абТо бТисТу ТЬе 5аспТю1а1 аТопе бТгисТигее \л/|ТЬ та п  
еТопе, е5рес1а11у ТЬе т а п  бТопее. Не Ьае бопе геееагсЬ 6е5спрТ10П5 1пс1исНпд ЬапсТ 6га\л/1пд5 апсТ рЬоТодгарЬа 
оТ т а п  5Топе5 аТ 10 оТ 13 5оит5, \л/ЫсЬ \л/еге ргеу|ои51у гебеагсЬес! апсТ пе\л/1у сН5соуегес1. Ве51с1е5 ТЬе со11есТ1оп 
оТ ога! бТопее, ТЬе геееагсЬ 6е5спрТ10П5 апсТ герогТа Ьауе бопе Тог оуег 40 т а п  бТопее апсТ 5 оте  оТЬег ЫбТопса! 
апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 1п ТЬе ТегпТогу оТ 13 5оит5. \Л/|ТЫп ТЬе Тгате оТТЫе \л/огк, геееагсЬ с1е5спрТ1оп 
апсТ 1трппТ1пд Ьаа бопе То ТЬе топитепТ  оТ МопдоТ кЬуаеаа т  ТегпТогу оТ А16агкЬаап 5оит, апсТ ТЬе сотрагаТЬ/е 
еТисНеб Ьауе бопе То ТЬе \л/аН ра1пТ1пд оТ Ьоиее ТЬаТ сН5соуегес1 Тгот ехсауаТ1оп оТ Реп^кепТ \л/ае а сар|Та1 с1Ту оТ 
ЗодосТ апсТ ТЬе ЫбТопса! апсТ си1Тига11тто уа Ы е  ргорегТ1е5 оТ КЬо1 АвдаТ 1п МодосТ 5 ои т  оТ Ви1дап ргоу|псе, апсТ 
ТЬе еЬогТ агТ1с1е \л/ае риЬП5Ьес1 оп ТЬеее сотрагаТ1уе еТисНеб.

РеееагсЬ бееспрТюп апсТ 5 оте  рЬоТодгарЬе оТ реТгод1урЬ оТ Та1уп икЬаадПп АТе т  Тегг|Тогу оТ ВауапкЬа1гкЬап 
5оит, беег бТопее аТ Оаадап Ое1 т  ЗЫ1йй5Те1 5оит, бТопе топитепТ  оТ МопдоТ КЬуаеаа 1п А16агкЬаап 5оит, 
апсТ ТЬе Рип1с 1П5спрТ1оп аТ 2йЫп оуоо 1п Теа 5оит, 3 т а п  5Топе5 аТ р1асе саМесТ Үап]|ууп 5Ы11п Т5еТ5еп-11и1 5оит, 
апс114 т а п  бТопев 1пс1исНпд 1 1п агоипс! оТЬпбде Тог пуег Үагии 1п Үагии 5оит, 4 1п р1асе ОаПи, апсТ 1 1п КЬбеЬбоТ 
\л/еге риЫ|5Ьес1 оп ТЬе Ьоок “Н|5Топса1 апсТ си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 1п ТегпТогу оТ МопдоПа” 1п 1999.

1п 2004, агсЬео1од15Т5 апсТ 5сЬо1аг5 1ес1 Ьу агсЬео1од15Т О.Т5еуеепс1ог] Ьауе бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ 1п 5иг- 
гоипсНпд аге оТ Вауап а1гад тоипТат аТТЬе ТегпТогу оТ Обгуофп 5 оит апсТ Ьауе ТоипсТ 109 ЫбТопса! апсТ си1Тига1 
1тто уа Ы е  ргорегПе5 Тгот 24 1осаТ1оп5 апсТ Ьауе бопе герПса Тог реТгод1урЬ. РеееагсЬегб апсТ агсЬео1од15Т5 Ьауе 
с1а55|Т1ес1 ТЬе берюТюпе оТТЫе реТгод1урЬ5 1пТо Т\л/о, т  ТЬе Т|Г5Т с1ер1сТ1оп оТ та п , беег, сате1, Ьогее, |Ьех, \л/МсТ 
еЬеер, Ьоаг, Ыгб апсТ оТЬег с1ер1сТ1оп5. Вавес! оп ТЬе геееагсЬ, ТЬеу Ьауе У1е\л/ес1 ТЬаТ 2 ктсТе оТ с1ер1сТ1оп5 опе 
5Ьо\л/5 Гтпд 5Ту1е апсТ апоТЬег опе 5Ьо\л/5 ап1та1 Ьауе сап/ес1 оп ТЬе госк оТ Вауап-А1гад тоипТат.

1п 2007, геееагсЬегб оТ МопдоПап апсТ А тепсап ]о1пТ геееагсЬ Теат Ьауе гед15ТегесТ 17 ЫбТопса! апсТ си1Тига11т -  
тоуаЫ е ргорегПе5 1пс1исНпд сотр1ех топитепТ  \л/|ТЬ Тити1иее5 агоипс! ТЬе Заг КЬа1гкЬап тоипТат 1п Обгубфп 
5оит, Типега! р1асе Тог огсПпагу реор1е оТХ1опдпи репос! аТ р1асе саМесТ ОуооТТо1до1 т  1кЬ-Ь1и1 5оит, \л/Ы1е Тоиппд 
агоипс! ТЬе агсЬео1од1са1 51Те5 1п \л/е5Тегп МопдоНа а1опд То ТЬе гоасТ.

З а т е  уеаг, ТЬе геееагсЬ ехресНТюп оТ МопдоНап апсТ Ки551ап р тТ  рго]есТ “СепТга! А51ап АгсЬео1оду” Ьае бопе аг- 
сЬео1од1са1 геееагсЬ апсТ ехсауаТ1оп То ТЬе 8 ЫбТопса! апсТ си1Тига11тто уа Ы е  ргорегТ1е5 тс1исНпд ТотЬб апсТ 5ас- 
пТ1с1а1 бТопе бТгисТигеб Ье1опд То си1Тиге оТ М6пкЬкЬа1гкЬап, аТТЬе р1асе саМесТ КЬбкЬ кЬоеЬиипП Ь оот апсТ Вада 
кЬуаеаа т  уаПеу оТТее пуег 1п ВауапТее 5оит, ЕаукЬап ргоу|псе. ТЬе сотр1ех топитепТ  оТКЬокЬ кЬоеЬиипП 
Ь оот 15 ЬиПТ 1п го\л/ Тгот погТЬ То ТЬе еоиТЬ апсТ сопТата гоипсТ апсТ адиаге еЬарес! ТотЬе \л/|ТЬ соуег бТопее, 5асп- 
Тю1а1 еТопе бТгисТигеб апсТ Ьа1Т-тооп еЬарес! еТопе еТгисТиге, апсТ еиггоипсНпд еТопе топитепТе. Ае а гееи1Т оТТЬе 
ехсауаТюп 1п ТЬе 1еТ ТотЬ, 15 сепТ1теТег5 1опд 3 агго\л/ ЬеасТб таб е  Тгот ТЬе Ьопе апс1 56 песк1асе5 таб е  Тгот 
едиаге еЬарес! Ьопее.

ТЬе тТогтаТюп а550С1аТес1 \л/|ТЬ 47 Тетр1е апс1 топаеТепеб 1п ТЬе ТегпТогу оТ ЕаукЬап ргоу|псе Ьауе 1пс1ис1ес1 т  
ТЬе Ьоок “ОоситепТаТюп оТ МопдоНап МопаеТепеб” риЬП5Ьес1 Ьу ТЬе соорегаТюп ЬеТ\л/ееп ТЬе АгТе СоипсН оТ
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МопдоПа апс11Ие 1п1егпа11опа1 а550с1аИоп “МопдоПап Си11ига1 НегИаде” 1п 2009.

Т.ИегкИапда!, а 1еасИег аТ1Ие 11гнуег511у 1ЛаапЬаа1аг ипс1ег 1Ье ЫаИопа! ЫпЬ/егеИу оТ МопдоПа Ьае ге-\л/гоТе ТЬе 
геееагсЬ сТебспрИоп оТТЬе 3 т а п  бТопее аТ ТЬе р1асе са11ес1 Теогдуп екЬ, апс1 аТ ТЬе сепТег оТТйс1еуТе1 5оит, апй 1п 
1кЬ КЬбпс11бп, \л/Ы1е Ье \л/ае бо1пд Ыб гевеагсЬ 1п ТЬе ТегпТогу оТЕаукЬап ргоу|псе ЬеТ\л/ееп 2005 апб 2007. Ве51бе5 
ТЫб , Ье Ьае геу|5еб ТЬе ргеу|ои5 гевеагсЬ таТепа15 а550С1аТеб \л/|ТЬ ТЬеее т а п  бТопее Ьу оТЬег 5сЬо1аг5 апб риЬ- 
ПбЬеб Ь15 оп аЬоиТТЫб геаеагсЬ апб апоТЬег геееагсЬ оп ТЬе пе\л/1у б15соуегеб т а п  еТопе Тгот Опббг-1Лаап 5 ои т 
оТАгкЬапда! ргоутсе.

1п 2008, М. ТеодЬауаг еТаТТ оТТЬе ЕаукЬап Ргоу1псе т и е е и т  Ьае риЬПбЬеб ТЬе геееагсЬ бе5спрТ1оп5 апб рЬоТо- 
дгарЬа оТТЬе сап/еб берюТюпе оТ та п , \л/Пб ап1та1 апб 5утЬо1б оп ТЬе госк аТ ТЬе 51оре оТ 5та11 ЫП ВагсЬдаг 1п 
гапде / тоипТат оТ ВегкЬ, 14 к т е  погТЬеаеТТо ТЬе сепТег оТТее 5 ои т  оп ТЬе пе\л/51еТТег “ЫотаЫс НепТаде ЗТисНее” .

1п 2009, СЬ.МбпкЬЬауаг а ТеасЬег оТТЬе КЬоуб ип1уег51Ту Ьав \л/гоТе ТЬе геееагсЬ бе5спрТ1оп Тог 5 оте  агсЬео1од1са1 
51Те5 1осаТеб а1опд То ТЬе Ьает оТТЬе Иег т /е г  апб герогТеб ТЬе1г 1осаТ1оп \ллТЫп ТЬе Тгате оТТЬе рго]есТ “Тоб еспрТб 
оТ В1сЫдТ КЬуаваа”. Вааеб оп ТЫе геееагсЬ таТепа!, С.Рйгеубоп апб Е.УидапЬаТ Ьауе \л/гоТе ТЬе геееагсЬ агПс1е 
1пс1иб1пд 17 беег бТопее апб 4 т а п  бТопее.

1п 2010, е1бег агП5Т КЬ.ЗобпотТбегеп Ьае герогТеб аЬоиТТЬе ЫеТопса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 1п Зопдто 
5оит, 1пс1исНпд 5 оте  теаеигетепТ апб рЬоТодгарЬе оТТЬе 12 т а п  бТопее 1п а р1асе саПеб Зиуагда То1до1 аТ тои п - 
Та1п М апдта, ТапаТ апб Ьаск оТТЬе Оипб Ви1ад.

1п 2012, геееагсЬегб Тгот ТЬе ОерагТтепТ оТ АгсЬео1оду 1п ШаапЬааТаг ип1уег51Ту ипбег ТЬе ЫаТ1опа1 11пп/ег51Ту 
оТ МопдоПа Ьауе бопе агсЬео1одюа1 геееагсЬ апб 1ПУе5Т1даТ1оп 1п ТегпТогу оТ Т5адаапси1ииТ апб Үагии 5 ои т  оТ 
ЕаукЬап ргоу|псе апб \л/гоТе бе5спрТ1оп5 Тог 40 ЫбТопса! апб си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5, \л/ЫсЬ \л/еге ргеу1ои51у 
б15соуегеб апб пеуег Ьееп геееагсЬеб. Т5.ИегкЬапда1 а т е т Ь е г  оТТЫе геееагсЬ Теат апб а ТеасЬег оТ ОерагТтепТ, 
Ьае риЬПбЬеб аЬоиТеоте ЫбТопса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПеб 1пс1исНпд ТЬе теаеигетепТ, еЬогТ бе5спрТюп5 
апб 5 оте  рЬоТодгарЬе. Ассогб1пд То Ы т, ТЬоее 40 ЫеТопса! апб си1Тига1 ргорегПеб аге Ье1опд1пд То 7 сотр1ехе5, 
апб 2 аТТЬе Ьает оТ пуег ТбтбгТ т  Т5адаапсЬи1ииТ 5оит, апб 5 т  Ьа51п оТ пуег Үагии 1п Үагии 5оит. 16 оТ40 Ыб- 
Топса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 аге т а п  бТопее.

ТЬе рЬоТо а1Ьит оТ ЫеТопса! апб си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 оТ Зопд1по 5 ои т  1пс1исНпд Тепв оТ рЬоТодгарЬб, 
Ьа5 риЬПбЬеб Ьу ТЬе тШаТЬ/ее апб 5иррогТ5 оТ Си1Тига1 СепТег апб Соуегп1пд АбгЫЫеТгаТюп оТ Зопд1по 5 оит оТ 
ЕаукЬап ргоу|псе.

1п 2013, а 5реаа1 Ьоок 1пс1иб1пд ТЬе геееагсЬ оТ реТгод1урЬ5 оТ тоипТа1п Вауап Агад \л/ае риЬПбЬеб Ьу ТЬе 1п5Т|ТиТе 
оТ Н|5Тогу апб АгсЬео1оду ипбег ТЬе МопдоПап А сабету оТ Зс1епсе5, апб 600 реТгод1урЬ5 т  24 1осаТ1оп5 \л/еге 5е- 
1есТеб апб 5Тиб1еб. Ваееб оп ТЬе сотрагаТЫе 5Тиб1е5 оп ТЬе ЫеТопса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПеб т  МопдоПа 
апб агсЬео1од1са1 Т|псНпд5, агсЬео1од15Т5 у|е\л/еб ТЬаТТЫе р1асе Ье1опд5 То XII-VII ВС ог Тгот ТЬе гЫс1с11е оТТЬе Вгопге 
Аде То Еаг1у 1гоп Аде [40]. СЬ.АтагТйуеЫп апб оТЬег агсЬео1од15Т Ьауе риЬП5Ьеб 113 реТгод1урЬ5 б15соуегеб Тгот 
еиггоипбтд 10 р1асе5 тс1исНпд Вагиип ВогТо1до1.

1п а и т т е г  оТ 2013, ТЬе геееагсЬ Теат оТ МопдоПап ЫаТюпа! М иееит 1пс1ибтд геееагсЬег З.Вауаг5а1кЬап апб 
Т.ТйУ5Ып|агда1 Ьауе ехат1пеб ТЬе геееагсЬ бееспрТюп оТ беег бТопее аТ ТЬе р1асе саПеб Оипб ЗЬигдакЬ т  Те1теп 
5оит, апб Ьауе бопе сотр1еТе геееагсЬ бебспрТюпе апб Ьапб бга\л/тд5. \Л/Ы1е ТЬе геееагсЬ, ТЬе Теат Ьае пе\л/1у 
сНесоуегес! 4 беег бТопее Тгот Оипб ЗЬигдакЬуп а т  апб бопе гед15ТгаТюп апб боситепТаТ1оп Тог ТЬет. Ве51с1е5 ТЫб , 
ТЬе Теат Ьае гед15Тегеб оуег 50 Тити1иее5 / Ьипа! р1асе5 1п ТЬаТ р1асе апб Ьауе бопе 1пШа1 гед15ТгаТ1оп тс1исНпд ТЬе 
1осаТюп апб еЬаре оТТЬе Ьипа15.

ХЛЛТЫп ТЬе Тгате оТТЬе рго]есТ “РгеНттагу геееагсЬ оп ТЬе ехсауаТюп оТХюпдпи поЬШТу ТотЬ”, геееагсЬегб Тгот 
ТЬе 1п5Т1ТиТе оТ Н|5Тогу апб АгсЬео1оду ипбег ТЬе МопдоНап А сабету оТ ЗЫепсе5 Ьауе бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ 
апб туе5Т1даТюп т  ТЬе Тегг1Тогу оТАгкЬапда!, Соу|-А1Та1, апб ЕаукЬап ргоутсее 1п 2015. Ае а гееиИ оТТЫе рго]есТ, 
оуег 100 ТотЬе \л/|ТЬ гтд-5Ьареб еТгисТиге Ье1опд То Хопдпи регюб аТ ТЬе еаеТегп рагТ оТ ТЬе гЫег ЗЬигда т  ТЬе Тегп- 
Тогу оТТ5адаапкЬа1гкЬап 5оит, апб 5 оте  ип-геееагсЬеб р1асе5 аТТЬе ТегпТогу оТТйбеуТе! 5оит, апб а р1асе саПеб 
Со1 Моб т а у  Ьауе а ТотЬ оТХюпдпи поЫе та п , \л/еге б15соуегеб.

АсТсНТ1опа11у, питегоие ра1еопТо1одюа1 апб агсЬео1одюа1 51Те5 т  т1птд  агеа апб соп5ТгисТ1оп агеа оТ гоаб \л/еге 
б15соуегеб ае а геаЫТ оТ ТЬе геееагсЬ апб 1ПУе5Т1даТ1оп бопе 1п ТЬе ТегпТогу оТ ТЬе А1багкЬаап, ВауапкЬа1гкЬап, 
Об1л/бу1п, 2аукЬаптапба1, 1кЬ-Уи1, ОТдоп, Зопд1по, Те!теп, Угдата!, Т5адаапкЬа1гкЬап, Т5адаапсЬи1ииТ апб
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Егс1епекМа1гкМап зо и т з  оТЕаукЬап ргоу|псе, апс11Не гезсие ехсауаИоп апс1 сопзегуаИоп Иауе с1опе Тог зеуега! 
И|з1опса1 апс1 си11ига1 ргорегНез.

Рго1есИоп апс1 ргезеп/айоп оТИ1з1опса1 апс1 си11ига11тто уа Ы е  ргорегНез оТЕаукЬап ргоу|псе
Ыопе оТ 1тто уа Ы е  ргорегПез оТ 2аукТ|ап ргоу|псе \л/еге 1пс1ис1ес1 То ТИе зТаТе ргоТесТюп оТ “РгоТесТ1оп апс1 

Ргезе1л/аТ10п Ри1е Тог Н1зТопса1 апс1 Си1Тига1 РгорегТ1ез” асТорТес! Ьу ТЬе 79ТЬ сопТегепсе сТес131сп оТ Ргез1сПит оТ 
ЗТаТе Вада КЬига! 1п 1941. АИЬоидЬ, попе оТ1ттоуаЫе ргорегПез оТЕаукЬап ргоу|псе \л/еге 1пс1ис1ес11п ТЬе зТаТе 
ргоТесТ1оп оТ ТЬе “ЫзТ оТ Н|зТог1са1 апс! Си1Тига1 РгорегПез 1п ТЬе ЗТаТе апс! Ргоутс1а1 РгоТесТ1оп” асТорТес! Ьу ТЬе 
420ТЬ с1ес1510п оТ М|п1зТег5 СоипсП оТ МопдоПа 1п 1971, ТоПо\л/1пд ЫбТопса! апс! си1Тига1 ргорегПеб \л/еге 5е1есТес11п 
ТЬе “иеТ оТЫ5Топса1 апс! сиИига! ргорегПеб 1п ТЬе “Ы5Т оТЫбТопса! апс! си1Тига1 ргорегПеб т  ргоТесТ1оп оТргоу!псе 
апс! с1Ту ЕхесиТ1уе Ас1т1П15ТгаТ10П5” асТорТес! Ьу 2пс1 аппех оТ аТогетепТюпес! с1ес1510п.

1. М етопа! еТаТие Тог В.ЕгсТепе-ОсЫг 1п Ыбтгбд 5 оит
2. ЗТопе топитепТ  \ллТЬ 4 т а п ’5 с1ер1сТ1оп аТ р1асе саПеб МбпдбТ кЬуаеаа 1п т /е г  Водб аТ А1багкЬаап 
5 оит
3. ТЬе т а п  еТопе аТ Үагии пуег т  Үагии 5 оит
4. ТЬе Ьоиее иеес! То ае ЬеабдиагТег оТ тШТагу депега! КЬаТапЬааТаг Мадеапау.

1п ОсТоЬег 4 оТ 1980, аТТег ТЬе ас1орТ1оп оТ аТогетепТ1опес1 ПеТ, ТЬе “Ы5Т оТ ЫбТопса! апб си1Тига1 ргорегПеб 1п рго- 
ТесТюп оТ 5оит, кЬогоо, с1Ту ЕхесиТме Ас1т1П15ТгаТ10П5 оТ Реор1е йериТу СопТегепсе” \л/ае асТорТес! Ьу ТЬе 65ТЬ 
бес1510п оТ ЕхесиТ1уе Ас1т1П15ТгаТ10П5 оТ Реор1е’5 йериТу СопТегепсе оТ ЕаукЬап ргоу|псе апб ТоПо\л/1пд ЫеТопса! 
апб си1Тига1 ргорегПе5 \л/еге 1пс1ис1ес1 т  ТЬе ИзТ:

1. А  т а п  еТопе аТ р1асе саПеб КЬбеЬббТ 15 1осаТесТ 23 к т е  Тгот ТЬе “Вада пииг” Ьпдабе апб 110 к т е  Тгот ТЬе 
ЕгбепекЬа1гкЬап 5оит. АсШюпа11у, ТЬе 1П5спрТ1оп топитепТ  аТТЬе Ьаск оТТЬе тоипТат 1кЬ кЬб! 15 1осаТесТ 
3 к т е  Тгот ТЬе “А1Тап” Ьпдабе апб 7 к т е  Тгот ТЬе 5оит. ТЬе беег еТопе аТТЬе р1асе саНесТ ЫгТ Ьи1дНп Оудог 
КЬаг 15 1осаТес1 15 к т е  Тгот ТЬе “Вада Ыииг” Ьпдабе апб 190 к т е  Тгот ТЬе 5оит.
2. А  т а п  аТопе аТ ТЬе д1еп оТ тоипТа1п 2а1аа 1п Ьапк оТ пуег 2а1да115 1осаТес1 20 к т е  Тгот ТЬе 2а1да1 Ьпдабе 
апб 45 к т е  Тгот ВауапТев 5оит.
3. ТЬе теспрТюп топитепТ  оТ КЬбеЬббпП а т  15 1осаТесТ 3 к т е  Тгот “ВауапЬЫад” Ьпдабе апб 48 к т е  Тгот 
ТЬе ОТдоп 5оит,
4. ТЬе теспрТюп госк оТ В1сЫдТ КЬуаваа 15 1осаТес1 5 к т е  Тгот “КЬопдог” Ьпдабе апб 10 к т е  Тгот 1кЬ-Ь1и1 
5оит.
5. А  т а п  аТопе \л/|ТЬ реТгод1урЬ 15 ех15Тес1 аТ р1асе саИесТ Акад Ыииг 17 к т е  Тгот “А1гад Ыииг” Ьпдабе, 31 к т е  
Тгот Зопд1по 5 ои т  сепТег,
6 . 1п5спрТюп госк аТ р1асе саПеб ВегкЬ 1п “ОагкЬап УиГ’ Ьпдабе 10 к т е  Тгот Ыбтгбд 5 ои т  апс! 15 к т а  Тгот 
ТЬе ЬпдасТе. Абс1Шопа11у, ТЬе еТаТие Тог В.Е1с1еу-ОсЫг, 1П5спрТ1оп госк 1П5спрТ1оп госк оТ Загда1апТ кЬоаЬии.
7. А  т а п  аТопе аТ р1асе саПеб т  КЬйпкЬПп абад 15 11 к т в  Тгот “ВауапТвадаап” Ьпдабе апс! 27 к т е  Тгот 
ТйсТе\/Те1 5оит.
8. А  т а п  аТопе аТ ТЬе сепТег оТТЬе ВауапкЬа1гкЬап 5оит. АсШюпа11у, ТЬеге аге 3 т а п  еТопе 1осаТесТ аТ ТЬе 
р1асе саМесТ ВауапТокЬо! 5 к т е  Тгот ТЬе ТегпТогу оТ “М1п|” Ьпдабе апсТ 30 к т е  Тгот ТЬе 5оит. АпоТЬег 3 та п  
бТопее аТ р1асе саМесТ КЬа\/Тда1 Ьи1ад 15 1осаТесТ “ТоопоТ” Ьпдабе, ап1та1 Т|дигес1 (еопогоиб) госк аТ р1асе 
саМесТ Оа1Туп Оуог-АТб 1п “М1п|” ЬпдасТе, апсТ ТЬе еТаТие Тог геуо1иТюЫ5Т \л/отап О.Вигеп|агда1 15 1осаТесТ аТ 
р1асе саМес! ОуооТуп ЗЬП.
9. А  т а п  еТопе оТ КЬбеЬбб 15 1осаТес1 15 к т е  Тгот Вауаппииг Ьпдабе апсТ 25 к т е  Тгот ЗапТтагдаТе 5оит. 
Ас!сМТ10паМу, ТЬе еТопе топитепТ  \л/|ТЬ с1ер1сТ1оп оТ т а п  15 1осаТес1 аТ р1асе саМес! КЬбеЬббТ егед 1п “Вауап- 
1Лаап” Ьпдабе, 2 к т е  Тгот ТЬе 5оит. ТЬе с1ер1сТ1оп оТ т а п  15 сап/ес1 оп ТЬе госк аТ р1асе саМесТ Об1л/б(|тдПп 
аг 1п “Вауапс1аУ5” Ьпдабе.
10. йеег еТопе аТ р1асе саМес! ОипсТ ЗЬигдаЬ оТ О дббтбг 15 1осаТес1 5 к т е  Тгот “О дббтбг” Ьпдабе апсТ 25 
к т е  Тгот ТЬе Те1теп 5оит. ТЬеге 15 апоТЬег беег еТопе \л/|ТЬ берюТюп оТТЬе еип, тооп , кпШе апсТ баддег 
1осаТес11п ТЬе ТегпТогу оТОдббтбг Ьпдабе. А т а п  еТопе саМес! ае Оауап Вййуе! 15 1осаТес1 35 к т е  Тгот ТЬе 
ЬпдасТе, апсТ 90 к т е  Тгот ТЬе 5 ои т  сепТег.
11. ЗТопе топитепТ  аТ тоипТа1п ВегкЬ 15 1осаТесТ 10 к т е  Тгот ТЬе “Иег” Ьпдабе апсТ 20 к т е  Тгот ТЬе Ви1па1 
5оит. АпоТЬег еТопе топитепТ  15 1осаТесТ аТ р1асе саМесТ АсЫТуп КЬбкЬ КЬаб.
12. А  т а п  еТопе аТ ТЬе р1асе саМесТ Ь1гТуп СЬапс1тап115 1осаТес118 к т е  Тгот “ЗоуоГ’ ЬпдасТе апсТ 30 к т е  Тгот 
ЗЬПйй5Те1 5оит.
13. йеег еТопе (?) аТ ТЬе сепТег оТ То50пТ5епде1 5 оит
14. А т а п  аТопе аТ Оа1иидНп а т  аТ “КЬеТе-Шаап” Ьпдабе 15 1осаТес1 3-4 к т е  Тгот ТЬе сепТег оТҮагии 5оит. 
ТЬе т а п  еТопе аТТЬе КЬбеЬббТпп а т  15 1осаТес1 13 к т е  Тгот Ьпдабе апсТ 17 к т е  Тгот ТЬе 5 ои т  сепТег.
15. М етопа! со!итп аТ ТЬе 11Па5Та1 с1Ту, ТЬе Ьоиее иеес! То ае ЬеабдиагТег оТ тШТагу депега! КЬаТапЬааТаг
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Мадзапау,
16. 31опе т о п и т е п ! оТ МбпдбТ КИуазаа Ье1опд То Тйгед репос! 15 1осаТес1 аТ ТЬе Ьапк оТ ТЬе пуег ВиуапТ т  
2аукЬаптапс1а1 з о и т
17. Мап зТопез аТТЬе Ьаз1п оТТЬе пуег Үагии т  Үагии зои т .

1Т \л/аз а 51дп|ТюапТ бес1510п Такеп Т|Г5Т Т1те То ТЬе ргоТесТ1оп оТ ЫеТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 т  ТЬе Тег- 
пТогу оТ ргоутсе.

1п 1994, аТТег ТЬе абарТаТюп оТ Та\л/ оп РгоТесТюп оТ Н|5Тог1са1 апс! Си1Тига1 РгорегТ1е5” Ьу ЗТаТе СгеаТ КЬига!, ргеу|- 
оие 420ТЬ бес1510п оТТЬе СоипсП оТ М|П15Тег5 оТ 1971 \л/ав атепс1ес1 Ьу ТЬе 233гсТ бес1510п оТ СоуегптепТ апсТ аб- 
орТеб 35 “1.15Т оТ Ь|5Тог1са1 апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 оТ 5ТаТе апсТ ргоу|псе ргоТесТ1оп”. АссогсНпд То ТЬе ТЫгб 
аррепсНх оТ233гсТ бес15юп, ТоПо\л/1пд ЫбТопса! апсТ си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 оТЕаукЬап ргоу|псе \л/еге тс1ис1ес1 
1П ТЬе еТаТе ргоТесТ1оп:

1 .8  беег бТопее аТ Оаадап Ое11п ЗЫ1йй5Те1 5 оит
2. ТЬе т а п  бТопее аТ Үап|Ь/ 5Ы1 1п Т5еТ5еп-ии1 5 оит
3. А  уегТ1са1 госк ТЬаТ Ьаб а с а т п д  оТ Ьитап Ьеаб аТ МбпдбТ кЬуаеаа т  уаПеу оТ Водб пуег т  А1багкЬаап 
5оит
4. А  т а п  аТопе аТ ТЬе Ьапк оТ ТЬе Үагии пуег 1п Үагии 5 оит

РоПо\л/1пд ЫбТопса! апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТес1 т  ТЬе ргоу|псе ргоТесТ1оп:
1. Ноиее оТ КЬаТапЬааТаг Мадеапау т  ТЬе сепТег оТТЬе 1Л1а5Та1 ЫТу
2. Рета1п оТТЬе \л/аН оТТЬе о1с1 ЫТу Зап 1п 11Па5Та1 ЫТу
3. ЗТопе топитепТ  \ллТЬ 4 т а п ’5 с1ер1сТ1оп аТ ТЬе Ьает оТ пуег ВиуапТ т  2аукЬаптапс1а1 5оит, Ье1опд То Тйгед 
репос!
4. А  т а п  еТопе аТ ТЬе ТегпТогу оТ СЬапбтаЫ 5 оит
5. А  т а п  аТопе оп ТЬе \л/ау То 1аке КЬаг Ыииг 1п Егс1епекЬа1гкЬап 5 оит

ВеТ\л/ееп 1995 апсТ 1998, ап атепбтепТ  \л/ае гедЫгес! Тог ТЬе “Ы5Т оТ РгоТесТюп оТ Н|5Топса1 апсТ Си1Тига11ттоуа Ы е  
ргорегПе5 оТбТаТе, ргоу|псе, с1Ту ШаапЬааТаг” асТорТес! 1п 1994, ассогсНпд То ТЬе геу|5юп оТТЬе “Ьа\л/ оТ МопдоПа оп 
Ас1т1П15ТгаТ1Уе апсТ ТегпТопа! Уп1Т5 апсТ ТЬе1г Соуегпапсе” апсТ е5ТаЬП5Ьес1 пе\л/ ас1т1П15ТгаТ1Уе ип|Т5, апсТ питегоиа 
1тто уа Ы е  ргорегПе5 сНбсоуегес! Ьу ТЬе агсЬео1одюа1 ехсауаТ1оп5 пеес1ес1 То Ье тс1ис1ес11п ТЬе еТаТе ргоТесТ1оп ПеТ. 
ТЬие, ТЬе “Ы5Т оТ ргоТесТ1оп оТ Ы5Тог1са1 апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5 оТ 5ТаТе апсТ ргоу|псе” \л/ае атепс1ес1 Ьу 
235ТЬ беа510п оТТЬе доуегптепТ. ТЬе ТоНо\л/тд 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТес1 оТЕаукЬап ргоу|псе 5е1есТес1 
Тог еТаТе ргоТесТ1оп:

1. ЗТопе топитепТ  \л/|ТЬ 4 т а п ’5 с1ер1сТ1оп аТ р1асе саМесТ МбпдбТ кЬуаеаа т  пуег Водб аТ А1багкЬаап 5 оит
2. ТЬе т а п  еТопе аТ ТЬе Ьаск оТ ТЬе тоипТат Үап|Ь/ 1п Т5еТ5еп-Ь1и1 5оит
3. Е|дЬТ т а п  5Топе5 аТТЬе р1асе саМесТ Оаадап с1е11п ЗЫ1йй5Те1 5 оит
4. Мап 5Топе5 аТТЬе Ьает оТпуег Үагии 1п Үагии 5оит
5. Мап бТопе аТТЬе КЬбеЬббТпп а т  1п ТегпТогу оТҮагии 5 оит

РоПо\л/1пд ЫбТопса! апсТ си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТес1 Тог ТЬе ргоу|псе ргоТесТ1оп:
1. Р е т а т  оТТЬе \л/аН оТТЬе о1с1 ЫТу Зап
2. Т\л/о т а п  бТопее аТТЬе еаеТ уаНеу оТТЬе 1аке КЬаг пииг 1п ЕгбепекЬа1гкЬап 5оит

1п 2008, ТЬе “иеТ оТ ргоТесТюп оТ ЫеТопса! апсТ си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 оТ 5ТаТе апсТ ргоу|псе” \л/ае атепс1ес1 Ьу 
175ТЬ бес1510п оТТЬе доуегптепТ апсТ |Т\л/а5 еппсЬес! Ьу ТЬе питегоие 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/ЫсЬ \л/еге сНесоуегес! 
т  1аеТ 10 уеаге оТ гевеагсЬ. ТЬе ТоПо\л/1пд 1тто уа Ы е  ргорегПе5 оТЕаукЬап ргоу|псе \л/еге 5е1есТес1 Тог еТаТе ргоТес- 
Т1оп:

1. А  еТопе топитепТ  \л/№ бер1сТ10П5 оТ 4 т а п  аТ ТЬе р1асе саМесТ МопдоТ КЬуаеаа 1п ТЬе Ьапк оТ пуег Водб аТ 
А1багкЬаап 5 оит
2. ТотЬб аТ р1асе саМес! КЬбкЬ кЬоеЬиипН Ь оот 1п ВауапТее 5оит
3. ТЬе т а п  бТопее аТ ТЬе Ьаск оТТЬе Үап|Ь/ тоипТа1п 1п ТЬе Т5еТеп-Ыи1 5оит
4. 8 беег бТопее аТ ТЬе р1асе саМес! Оаадап с1е1 аТ ЗЫ1йй5Те1 5 ои т
5. ТЬе т а п  бТопее аТ ТЬе Ьапк оТ ТЬе Үагии пуег 1п Үагии 5 оит
6. А  т а п  бТопе аТ ТЬе КЬбеЬббТ тоипТа1п 1п Үагии 5 ои т

РоПо\л/1пд 11 ЫбТопса! апсТ сиИига! 1тто уа Ы е  ргорегПе5 \л/еге 5е1есТес1 Тог ТЬе ргоу|псе ргоТесТ1оп:
1. ТЬе реТгод!урЬ аТ р!асе саМеб Вауап-А1гад 1п □бп/бфп 5 оит
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2. Сотр1ех т о п и т е п ! 1пс1исНпд с1еег з1опез, 1отЬз апс11ити1изез аТ1Ье р1асе са11ес1 Оипс1 зЬигдакЬуп а т  
т  Те1теп зо и т
3. ГСетат оНЬе \л/а11 оНЬе о1с1 сИу Зап 1п 1Л1аз1а1 сИу
4. Т\л/о т а п  з1опез а11Ье уаПеу оТТее! еазИо 1Ье 1аке КЬагпииг 1п Егс1епекЬа1гкЬап з о и т
5. ТЬе ре1год1урЬ а11Ье Ьаск оНЬе Вада кЬбШп Ьии1з (Ьотез1еас1) 1п Егс1епекЬа1гкЬап зо и т

1п 1998,1Ье “№1юпа1 Рго)есТТог Рго1есИоп апб Соп5е1л/аИоп оЖ1з1опса1 апб Си11ига11ттоуаЫе РгорегНез” \л/аз 
абор1ес1 Ьу 51 з1 бес1510п оТ доуегптепТ. АссогсНпд То ТЫе рго)есТ, И \л/ае р1аппес1 То ЬиНб а Тепсе апб То 5еТ-ир ТЬе 
ЬиТТег гопе Тог ТЬе беег бТопее оТ Оаадап с1е11п ЗЫ1йй5Те1 5оит, апб То Таке то1с1 Тгот т а п  бТопее аТ р1асе са11ес1 
КЬбеЬббТ апб та ке  герНса оТ т а п  бТопее апб ТгаперогТ ТЬе опдта! т а п  бТопее То ТЬе ЕаукЬап Ргоу1псе Миееит, 
апб То р1асе ТЬе герПсае аТ ТЬе опдта! 51Те. Ассогб1пд То ТЬе “Рго)есТ Тог РгоТесТ1оп апб Соп5еп/аТюп оТ Н15Т0П- 
са1 апб Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПеб” аборТеб Ьу ТЬе ЗОЗгб бес1510п оТ доуегптепТ, т  2007. 1Т \л/ае р1аппеб То 
сопеоПбаТе апб ргоТесТТЬе беег бТопее оТ Оаадап бе1; апб То Таке 1трппТтд Тгот ТЬе еТопе топитепТ  оТ МбпдбТ 
КЬуаеаа апб То та ке  герНса оТТЬе топитепТ. йие То ТЬе \л/гопд р1апЫпд апб са1си1аТ1оп оп ЬибдеТ, Т1те Тгате 
апб ТесЬп1са1 еТаТТ, аТогетепТюпес! \л/огк5 Ьауе поТ 1тр1етепТеб уеТ.

Ае Тог \л/ог5Ырр1пд ТЬе т а п  еТопе аТ р1асе саПеб йипб ЗЬигдакЬ 1п ТегпТогу оТТе1теп 5 ои т  т  ЕаукЬап ргоу|псе, 
ТЬе Ьоса1 АбгЫЫеТгаТюп апб 1оса1 реор1е Тгот Те1теп 5 ои т  Ьауе ехрге55еб ТЬе1г гедиееТ То ТЬе М|П15Тгу оТ Си1Тиге, 
ЗрогТе апб Тоипет оТ МопдоНа, Тог гееТоппд ТЬе т а п  еТопе Ьу гер1ас1пд 1Т5 Ьеаб рагТ. Ассогб1пд То ТЫе гедиееТ, 
ТЬе М|П15Тгу оТ Си1Тиге, ЗрогТе апб Тоипет Ьае Тигпеб То ТЬе СепТег оТ Си1Тига1 НепТаде Тог ехесиТ1пд ТЬе Таекб. 
ТЬе сепТег Ьае бопе с1еап1пд, соп5оПбаТ1оп Тог ТЬе т а п  еТопе апб Тоок то1б Тгот еТопе апб таб е  герПса Тог |Т.
1Т Ьае бес1беб То ТгапеТег ТЬе 4 рагТе оТ реТгод1урЬ Тгот ТЬе гЫЫпд агеа /орегаТ1пд Псепее 13409 А/ оТ Вауап АШад 
Ехр1огаТ1оп 1.ЬС аТ ТЬе ТегпТогу оТ □бп/бфп 5 ои т  оТ ЕаукЬап ргоу|псе То ТЬе еаТеТу 1осаТюп. 1п а550с1аТ1оп То ТЫа, 
ТЬе СепТег оТ Си1Тига1 НепТаде Ьае дЫеп теТЬобо1оду Тог таШпд оТ 3 й  есапЫпд апб теаеигетепТ Тог У1гТиа1 
ргоТесТ1оп, апб еаТеТу ТгапеТегппд Тгот опе То апоТЬег р1асе.

\Л/|ТЫп ТЬе Тгате оТ ТЬе рго)есТ “ЗТопе еиТга- си1Тига1 Ьег|Таде” Ьу ТЬе Ттапс1а1 еиррогТ оТ “Оеуе1ортепТ Рипб Тог 
Си1Тиге апб АгТ” ипбег ТЬе М|Ы5Тгу оТСи1Тиге, ЗрогТе апб Тоипет, ТЬе геееагсЬ Теат ипбег ТЬе дЫс!апсе оТС.Ак1т 
ргоТеебог апб а Ьеаб оТТЬе “ВНдййп потсЬ еап” N 0 0  апб О.ЕгбепеЬааТаг агсЬео1од15Т апб Ьеаб оТТЬе йерагТ- 
тепТ оТАгсЬео1оду т  ТЬе (ЛаапЬааТаг ип1уег51Ту оТ МаТюпа! ип1уег51Ту оТ МопдоНа, Ьаа бопе 1трппТ1пд Тог 13 
ЫбТопса! апб си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПеб 1п ТегпТогу оТЕаукЬап ргоу|псе 1пс1исНпд еТопе топитепТ  оТ МбпдбТ 
КЬуаеаа 1п ТегпТогу оТА1багкЬаап 5 ои т  апб д|уеп 1ТТ0 ТЬе ЗТаТе 1пТедгаТеб гед15ТгаТ1оп апб 1пТогтаТ1оп баТаЬаае 
оТ си1Тига1 ЬепТаде.

Аз а гезиИ оТТЬе гед15ТгаТюп апс! 1ПүепТогу1пд ТогТЬе ЫзТопса! апс! си1Тига11т т о ү а Ы е  ргореЫез огдап12ес1 
ТЬгоидЬоиТ ТЬе соипТгу Ьу ТЬе Мт15Тгу оТ Ес1исаТо1п, СиИиге, Зс1епсе апс! ЗрогТ5 1П 2015, ТоТа! 8934 ЫаТопса! 
апс! си1Тига11т т о ү а Ы е  ргореЫеа 1П 729 си1Тига1 51Те5 \л/еге гед15Тегес! апс! 1ПүепТопес1.

1т/епТогу апб гед15ТгаТ1оп оТЫбТопса! апб сЫТига! 1тто уа Ы е  ргореЫе5 1п 2013:
1п ТЬе Тгате\л/огк оТТЬе гед15ТгаТ1оп, боситепТаТюп апб 1ПУепТогу1пд оТЫ5Топса1 апб сЫТига! 1тто уа Ы е  ргорегПе5 
1П ТегпТогу оТМопдоПа, а Теат соп515Т1пд Тгот 5рес1аН5Т5 апб ехрегТа оТТЬе СепТег оТСЫТига! НепТаде Ьае \л/огкеб 
1П 24 5оит5 оТ ЕаукЬап ргоу|псе Тгот 8ТЬ оТ Зипе То 9ТЬ АидиеТ оТ 2013. ТЬе Теат Ьае гед15Тегеб пе\л/1у апб Ьу 
гереаТеб питЬеге аЬоиТ 362 1тгпоуаЫе ргорегПез аТ 7500 ЫбТопса! 51Те5 апб боситепТеб ТЬет Ьу 21000 сПд|Та1 
рЬоТое, 180 рЬоТо ТНгп5, 20 Ьапб бга\л/1пд5,120 ттиТеб У1беоТар1пд. ТЬе Теат Ьае \л/огкеб 1п 24 5оит5 оТЕаукЬап 
ргоу|псе ТгауеШпд агоипб 10000 кте .

А1т1пд То соорегаТе \л/|ТЬ ТЬе 1оса1з, \л/е дауе теТЬобо1од1са1 асМсе оп 1тто уа Ы е  ргореЫе5 гед15ТгаТ1оп, тТогта- 
Ноп, ргоТесТ1оп апб топ|Топпд. АсШюпаПу, \л/е еппсЬеб 5 оте  1оса1 т и е е и т ’5 бТогаде Ьу 5 оте  соНесТеб ТтсНпд 
пе\л/1у б15соуегеб биппд ТЫе гед15ТгаТюп апб боситепТаТ1оп \л/огк.

\Л/е \л/ои1б Пке То ТЬапк аП ТЬе реор1е апб етр1оуее5 оТ ТЬе ЕаукЬап Ргоу|псе Миееит, Си1Тига1 сепТег, Ьоса! 
Абт1п15ТгаТ1оп оТ ЕаукЬап Ргоутсе, ге1аТеб 0гдап12аТ10П5, епу|гоптепТа1 1П5ресТог, паТиге соп5еп/аТог, Ьегбеге 
\л/Ьо Ьауе сопТпЬиТеб То апб \л/огкеб оп ТЫе рго)есТ оТ гед15ТгаТ1оп апб боситепТаТюп оТ 1тто уа Ы е  ргорегПе5 оТ 
2.аукЬап ргоу|псе.
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Завхан аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын байршил

Хадны зураг бичгийн дурсгал ★ Аймгийн төв Сеп1ег оГ р го у ш с е

♦ Булш, хиргисүүр • Сумын төв Сеп1ег оГ з о и т

♦ Тахилын онгон Г ол П|'уег

♦  Баридга архитектурын дурсгал

♦ Чулуун хөшөө дурсгал
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АЛДАРХААН СУМ
Алдархаан сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоорхуучны  Отгон хайрхан уулын хошуунаас салгажбайгуулагдсан. 
1956 онд татан буугдажЖ авхалант, Цагаанхайрхан, Цогтжаргалан суманд 
нийлээд, 1959 онд дахин байгуулагдсан. Тус сум 2013 оны байдлаар 7.1 
мянган га газар нутагтай, 2.7 хүн амтай, 167 мянган толгой малтай байна. 
Сумын төв Мандаат суурин нь аймгийн төвөөс баруун урагш 25 км зайтай 
оршдог.

1. Ж игстэйн давааны хүн чулуун хөшөөд
2. Мөнгөт хясааны дурсгал
3. Хөөрөгийн амны булш, хиргисүүр
4. Хөх /Бүрдний/ толгойн хүн чулуун хөшөө
5. Хөшөөтийн амны хүн чулуун хөшөө, тахилын онгог
6. Цувираагийн ялаатын хүн чулуу, тахилын онгон
7. Яруугийн хүрээний туурь
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Аддархаан сум

ЗАВХЛН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

1. Жигстэйн давааны хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс 25 км зайд Ж игэстэй багийн нутаг 
Давааний ам хэмээх газар дөрвөлжин хашлагын 
зүүн урд талд хоёр хүн чулуун хөшөө бий. 
Эхний хүн чулуун хөшөө уран хээ угалз бүхий 
малгай, баруун гартаа хундага, бүснээс доош 
загас, хутга зэрэг дүрслэлтэй. Нөгөө хүн чулуун 
хөшөө баруун гараар хундага, зүүн гараар илд 
барьснаар дүрсэлжээ.

Жигстэйн давааны хүн чулуун хөшөөд (Зүүн урдаас)

Жигстэйн давааны хүн чулуун хөшөө

2. Мөнгөт хясааны дурсгал

Сумын төвөөс зүүн зүгт 21 км зайд Богдын гол 
багийн нутаг Бичигтийн булангийн М өнгөтхясаа 
хэмээх газар засаж янзалсан дөрвөн тал боржин 
чулуун хөшөөний өргөн талд нарийн зураасаар 
дөрвөн хүнийг ширдэг дээр завилан суусан, таяг 
тулж, ташаандаа шулуун урт илд зүүсэн зэргээр 
сийлж дүрсэлжээ.

Мөнгөт хясааны дурсгал (баруун хойноос)

Мөнгөт хясааны хүний дүрслэлийн дардас
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Алдархаан сум

3. Хөөрөгийн амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 23 км зайд Богдын гол 
багийн нутагт Хөөрөгийн ам хэмээх газар 20 
гаруй булш, хиргисүүр байна.

Хөөрөгийн амны булш, хиргисүүр (баруунаас)

4. Хөх (Бүрдний) толгойн хүн чулуун хөшөө

Сумы нтөвөөсбаруун урагш 58 км зайд Аргалант 
багийн төв Хөх толгой хэмээх газар толгой нь 
хугарч алга болсон цагаан гантиг чулуугаар 
урласан нэгэн хүн чулуун хөшөө сул хэвтэж буй.

Хөх толгойн хүн чулуун хөшөө

Хөх толгойн хүн чулуун хөшөө

5. Хөшөөтийн амны хүн чулуун хөшөө, 
тахилын онгон

Сумын төвөөс хойш 30 км зайд Алдар багийн 
нутаг Хөшөөтийн ам хэмээх газар тахилын онгон 
бүхий нэгэн хүн чулуун хөшөө бий. Тусхүн чулуу 
хөшөөг малгай өмсөж, буруу энгэртэй дээлтэй, 
баруун гараар хундага барьж, зүүн гартаа сэлэм 
атгасан, бүснээс хавтага, унжпага унжуулсан 
зэргээр дүрсэлжээ. Мөн энэ хүн чулууны зүүн 
талд 3.5 м өндөр хөшөө бүхий тахилын онгон 
байна.

Хөшөөтийн амны хүн чулуун хөшөө

Хөшөөтийн амны тахилын онгон, хөшөө чулуу
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Алдархаан сум

6. Цувираагийн ялаатын хүн чулуу, тахилын 
онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 30 км зайд Алдар 
багийн нутаг Цувираа хэмээх газар зэрэгцээ 4 
тахилын байгууламж бүхий хоёр хүн чулуун 
хөшөө байна.

Цувираагийн ялаатын хүн чулуун хөшөөд, тахилын онгон

Цувираагийн ялаатын 2-р хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

7. Яруугийн хүрээний туурь

Сумын төвөөс зүүн хойш 10 км зайд Мандаат 
багийн нутаг Яруугийн голын хойд энгэрт 
Яруугийн хүрээний туурь бий.

Яруугийн хүрээний туурь

Яруугийн хүрээний туурь



АСГАТ СУМ
Асгат сум БНМАУ-ын АИХ-ыг тэргүүлэгчдийн 1986 онд 179 дүгээр 
зарилгаар Баянхайрхан тэжээлийн аж ахуйг түшиглэн байгуулагдсан. 
Тус сум 2013 оны байдлаар 0.6 мянган га газар нутагтай, 945 хүн амтай, 
37.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Суварга суурин нь аймгийн 
төвөөсхойш  185 км зайтай оршдог.

1. Дуут хадны зураг
2. Сант толгойн хиргисүүр
3. Харгантын хиргисүүр
4. Х өххад ны  зураг

37



ЗАВХАН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Асгат сум

1. Дуут хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 23 км зайд Суварга 
багийн нутаг Дуут хад хэмээх газар цөөн 
сийлмэл зураг байна.

3. Харгантын хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 19 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Харгантын дөрөлж хэмээх газар 
дугуй хүрээтэй голдоо овоолго чулуун дараастай 
10 орчим хиргисүүр байна.

Дуут хад

Дуут хадны зураг

2. Сант толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 23 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Сант толгой хэмээх газар дугуй, 
дөрвөлжин хүрээтэй хүрээтэй 60 гаруй булш, 
хиргисүүр байна.

Сант толгойн хиргисүүр

Харгантын хиргисүүр

4. Хөх хадны зураг

Сумын төвөөс хойд зүгт 6 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Хөх хад хэмээх газар адуу, янгир 
дүрсэлсэн хадны сийлмэл зураг байна.

Хөх хадны зураг

Хөх хадны зураг
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БАЯНТЭС СУМ
Баянтэс сумыг анх УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны 1931 онд Баян-Уул нэртэй Хантайш ир уулын аймгийн 
Дэлгэр хан уулын хош уунаас салгаж Хөвсгөл аймгийн харьяалалд 
байгуулжээ.1974 онд АИХТ-ийн 216 дугаар зарилгаар Завхан аймгийн 
харяанд шилжүүлэн Тэс сумыг Баян-Уул суманд нэгтгэж Баянтэс хэмээн 
нэрлэх болжээ. 2013 оны байдлаар 4.3 мянган га газар нутагтай, 2.5 
мянган хүн амтай, 95.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Бужир 
суурин нь аймгийн төвөөс хойш 225 км зайтай оршдог.

1. Баян хөндийн хиргисүүр
2. Барчигарын хадны зураг
3. Дээд харгантын хиргисүүр
4. Их бэрхийн уулын зосон зураг
5. Овгорын хадны зураг
6. Талын толгойн хадны зураг
7. Улаан үзүүрийн хиргисүүр
8. Хужир толгойн буган чулуун хөшөө, тахилын онгон
9. Хүрээний талын хүн чулуун хөшөө
10. Хүүшийн хиргисүүр
11. Цагаан голын хүн чулуун хөшөө
12. Шавар тохойн буган чулуун хөшөө
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Баянтэс сум

1. Баян хөндийн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 16км зайд Хачиг 
багийн нутаг Баян хөндийн Д өрөлж хэм ээх газар 
дугуй хүрээтэй гурван хиргисүүр бий.

Баян хөндийн хиргисүүр (зүүн урдаас)

2. Барчигарын хадны зураг

Сумын төвөөс баруун зүгт 31 км орчим зайд 
Бужир багийн нутаг Барчигар хэмээх газар үхэр 
чулуун дээр ан амьтны дүрслэл бүхий хадны 
зураг байна.

3. Дээд харгантын хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 10 км орчим зайд 
Ж авхлан багийн нутаг Дээд харгант хэмээх 
газар дугуй хүрээтэй, том хиргисүүр бий. Тус 
хиргисүүрээс зүүн тийш арав гаруй дугуй 
дараастай булш байна.

Дээд харгантын хиргисүүр

4. Их бэрхийн уулын зосон зураг

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 32 км зайд Их 
бэрх уулын өмнө талын хавцлын хаданд улаан 
хүрэн зосоор зурсан хүн, ан амьтан болон янз 
бүрийн дүрслэл бүхий зосон зураг бий.

Барчигарын хадны зураг

Барчигарын хадны зураг Их бэрхийн зосон зураг
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Баянтэс сум

ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

5. Овгорын хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 40 км зайд Бужир 
багийн нутагт Овгор хэмээх газар толгойгоо 
нийлүүлсэн буга болон янгир зэрэг ан амьтадыг 
дүрсэлсэн хадны зураг байна.

Овгорын хадны зураг

6. Талын толгойн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 31 км зайд Бужир 
багийн нутагт Талын толгой хэмээх газар цөөн 
хадны зураг болон бүлэг булш, хиргисүүр байна.

Талын толгойн хадны зураг

7. Улаан үзүүрийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 10 км зайд Зайгал 
багийн нутаг Улаан үзүүр хэмээх газар 60 орчим 
булш, хиргисүүр байна.

Улаан үзүүрийн хиргисүүр (зүүн урдаас)

8. Хужир толгойн буган чулуун хөшөө, 
тахилын онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 11 км зайд Хачиг 
багийн нутагт Хужир толгой хэмээх газар 
эвдэрсэн тахилын онгон дээр нэгэн буган чулуун 
хөшөө сул хэвтэж байна.

Улаан үзүүрийн хиргисүүр

Улаан үзүүрийн буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Баянтэс сум

9. Хүрээний талын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 34 км зайд Зайгал 
багийн нутаг Хүрээний тал хэмээх газар хүн 
чулуун хөшөө байна.

11. Цагаан голын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 29 км зайд 
Ж авхалан багийн нутаг Заставын зүүн урд 
Цагаан гол хэмээх газар тахилын онгон бүхий 
нүүр дүрсэлсэн хүн чулуун хөшөө байна.

Хүрээний талын хүн чулуун хөшөө (баруун урдаас) 

10. Хүүшийн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 34 км зайд 
Ж авхлан багийн нутаг Хүүш хэмээх газар дугуй 
хүрээтэй нэгхиргисүүр бий.

Цагаан голын хүн чулуун хөшөө

12. Шавар тохойн буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 30 км зайд Бужир 
багийн нутагт Шавар тохой хэмээх газар буган 
чулуун хөшөө байна.

Хүүшийн хиргисүүр

Шар тохойн буган чулуун хөшөө
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БАЯНХАИРХАН СУМ
Баянхайрхан сумыг 1931 онд Хантайшир уулын аймгийн Дэлгэрхаан 
уулын хошууг татан буулгаж Мөн хошууны Цэцэн , Баян , Наран гэх 
гурван сумыг нэгтгэн Хөвсгөл аймгийн Баянхайрхан сум нэртэйгээр анх 
байгуулжээ.1942 оны БНМАУ-ын бага хурлын Тэргүүлэгчдийн 81 дүгээр 
тогтоолоор Хөвсгөл аймгаас Завхан аймагт шилжүүлсэн байна. 2013 оны 
байдлаар 2.5 мянган га газар нутагтай, 1.7 мянган хүн амтай, 100.0 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Төөнт суурин нь аймгийн төвөөс хойш 
225 км зайтай оршдог.

1. Аптан булагийн хүн чулуун хөшөөд
2. Агитын өврийн буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
3. Байшинтын өвөрийн хадны зураг
4. Баянтохойн хүн чулуун хөшөөд
5. Дунд улаан булагийн хүн чулуун хөшөө
6. Мод толгойн шилийн хиргисүүр
7. Навтагар боомын хиргисүүр
8. Соёотын хүн чулуун хөшөө
9. Урт булагийн дөрөлжийн хүн чулуун хөшөө
10. Хужиртын хиргисүүр
11. Цагаан нуурын тахилын онгон
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Баянхаирхан сум

1. Алтан булагийн хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвийн зүүн урд хэсэгт Аптан булаг 
хэмээх газар тахилын онгон бүхий 2 хүн чулуун 
хөшөө бий.

Алтан булагийн хүн чулуун хөшөөд

Аптан булагийн хүн чулуун хөшөөд

2. Агитын өвөрийн буган чулуун хөшөө, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 30 км зайд Минж 
багийн нутаг Агитын өвөр хэмээх газар дугуй, 
дөрвөлжин хүрээтэй бүлэг булш, хиргисүүр бий. 
Дугуй хүрээтэй хиргисүүрийн дэргэд 3 буган 
чулуун хөшөө байх бөгөөд нэг нь унасан, нөгөө 
2 нь хиргсүүрийн дагуул байгууламжын хажууд 
босгосон байна.

Агитын өвөрийн хиргисүүр

Агитын өвөрийн буган чулуун хөшөө

Агитын өвөрийн буган чулуун хөшөөд

Агитын өвөрийн буган чулуун хөшөөд
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Баянхаирхан сум

3. Байшинтын өвөрийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун зүгт 24 км зайд Минж 
багийн нутаг Байшинтын өвөр хэмээх газар 
буга, янгир зэргийг дүрсэлсэн хадны сийлмэл 
зураг бий.

Байшинтын өвөрийн хад

Байшинтын өвөрийн хадны зураг

4. Баянтохойн хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс баруун зүгт 21 км зайд Минж 
багийн нутаг Баянтохой хэмээх газар тахилын 
онгон бүхий уран дүрслэл сайтай хоёр хүн 
чулуун хөшөөд бий.

Баянтохойн хүн чулуун хөшөөд

Баянтохойн 1-р хүн чулуун хөшөө

Баянтохойн 2-р хүн чулуун хөшөө

45



ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Баянхаирхан сум

5. Дундулаан булагийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 23 км зайд Минж 
багийн нутаг Дунд улаан булаг хэмээх газар 
тахилын онгон бүхий хүний нүүр дүрсэлсэн хүн 
чулуун хөшөө байна.

Дунд улаан булагийн хүн чулуун хөшөө (хойноос)

6. Мод толгойн шилийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 12 км зайд Асгат багийн 
Мод толгойн шил хэмээх газар дугуй хүрээтэй 
хиргисүүр байна.

8. Соёотын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөсхойд  зүгт 19 км зайд Минж багийн 
нутаг Соёот хэмээх газар тахилын онгон бүхий 
хүн чулуун хөшөө бий.

Соёотын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Мод толгойн шилийн хиргисүүр (хойноос)

7. Навтагар боомын хиргисүүр

Сумын баруун урагш 18 км зайд Төөнт багийн 
нутаг Навтгар боом хэмээх газар дугуй хүрээтэй 
хиргисүүр байна.

Навтгар боомын хиргисүүр

Соёотын хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Баянхаирхан сум

9. Урт булагийн дөрөлжийн хүн чулуун 
хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 16 км зайд Төөнт 
багийн нутаг Урт булагийн дөрөлж хэмээх газар 
тахилын онгонтой 3 хүн чулуун хөшөө байна.

Уртын булагийн дөрөлжийн 1-р хүн чулуун хөшөө

Уртын булагийн дөрөлжийн 2-р хүн чулуун хөшөө

10. Хужиртын хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 12 км зайд Асгат багийн 
Хужирт хэмээх газар дугуй хүрээтэй голдоо 
овоолго чулуун дараастай хиргисүүр байна.

Хужиртын хиргисүүр

11. Цагаан нуурын тахилын онгон

Сумын төвөөс зүүн зүгт 10 орчим км зайд Төөнт 
багийн Цагаан нуур хэмээх газар тахилын онгон 
байна.

Цагаан нуурын тахилын онгон

Цагаан нуурын тахилын онгон

Уртын булагийн дөрөлжийн 3-р хүн чулуун хөшөө
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ДӨРВӨЛЖИН СУМ
Дөрвөлжин сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хош уунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 7.0 мянган га газар нутагтай, 2.0 
мянган хүн амтай, 129.9 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Буга 
суурин нь аймгийн төвөөс баруун тийш 240 орчим км зайтай оршдог.

1. Баян айрагийн хадны зураг
2. Буга хайрханы хиргисүүр
3. Сар хайрханы хиргисүүр
4. Хар овооны хүн чулуун хөшөө
5. Цагаан замын хөшөө чулуу
6. Элст толгойн хүн чулуун хөшөө
7. Хомын талын хиргисүүр буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Дөрвөлжин сум

1. Баян айрагийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун зүгт 23 км зайд Цогт 
багийн нутаг Баян айраг уул орчимд олон тооны 
хадны зураг байна.

Баян айрагийн хадны зураг

Баян айрагийн хадны зургийн ЗР модель

2. Буга хайрханы хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 18 км зайд Буга багийн 
нутаг Буга хайрханы зүүн хойд бэлээр дугуй 
болон дөрвөлжин хүрээтэй 30 гаруй хиргисүүр 
байна.

Буга хайрханы хиргисүүр

3. Сар хайрханы хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 129 км зайд Таван 
толгой багийн нутагт Сар хайрханы энгэр, 
хормойгоор олон тооны янз бүрийн дараастай 
булш, дугуй болон дөрвөлжин хүрээтэй 
хиргисүүр бий.

Сар хайрханы хиргисүүр

4. Хар овооны хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 45 км зайд Цогт багийн 
нутаг Хар овоо хэмээх газар дөрвөлжин тахилын 
байгууламжтай хашлагатай, улаан боржин 
чулуугаар урласан хүн чулуун хөшөө бий.

Хар овооны хүн чулуун хөшөө



Дорводжин сум

ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

5. Цагаан замын хөшөө чулуу

Сумын төвөөс баруун зүгт 5 км зайд Буга багийн 
нутаг Цагаан зам хэмээх газар дөрвөлжин 
хашлага бүхий хөшөө чулуу бий.

7. Хомын талын хиргисүүр, буган чулуун 
хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 135 км зайд Таван 
толгой багийн нутагт Хомын талд хиргисүүр, 
нэгэн буган чулуун хөшөө бий.

Цагаан замын хөшөө чулуу

6. Элст толгойн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 26 км зайд Буурал 
багийн нутаг Элст толгойн Дунд худгийн дээд 
талын горихны дэргэд тахилын онгон бүхий 
толгой нь хугарч унасан хүн чулуун хөшөө байна.

Элст толгойн хүн чулуун хөшөө

Хомын талын буган чулуун хөшөө

Хомын талын хиргисүүр
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ЗАВХАНМАНААЛ СУМ
Завханмандал сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 3.6 мянган га газар нутагтай, 1.1 
мянган хүн амтай, 86.1 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Олонтүрүү 
баг суурин нь аймгийн төвөөс бауун хойш 140 орчим км зайтай оршдог.

1. Дунд эмгэний хиргисүүр
2. Олон индэртийн тамга, хадны зураг
3. Таван ламын хойд толгойн хиргисүүр
4. Хар үзүүрийн хиргисүүр
5. Хүйтэн чулууны хиргисүүр, хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон
6. Цомбойн хар толгойн хадны зураг
7. Чандмань толгойн хүн чулуун хөшөө
8. Эмгэнтийн хөш өө чулуу, хиргисүүр

51



ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Завханмандал сум

1. Дунд эмгэний хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 21 км зайд Олон түрүү 
багийн нутаг Дунд эмгэн хэмээх уулын зүүн 
хойно дугуй хүрээтэй хиргисүүр байна.

Дунд эмгэний хиргисүүр (зүүн урдаас)

2. Олон индэртийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урагш 55 км зайд Мандал 
багийн нутаг Олон индэрт хэмээх газар янз 
бүрийн тамга тэмдгийн дүрслэл бий. Мөн энд 
цөөн тооны хадны сийлмэл зураг байна.

Олон индэртийн хад

Олон индэртийн хадны зураг

3. Таван ламын хойд толгойн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 28 км зайд Олон түрүү 
багийн нутаг Таван ламын толгой хэмээх газар 
дөрвөлжин хүрээтэй хиргисүүр байна.

Таван ламын хойд толгойн хиргисүүр

4. Хар үзүүрийн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 12 км зайд Олон 
булаг багийн нутагХ ар  үзүүр хэмээх газар бүлэг 
булш, хиргисүүр байна.

Хар үзүүрийн хиргисүүр

Хар үзүүрийн хиргисүүр
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Завханманлал сум

ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

5. Хүйтэн чулууны Их цохионы хүн чулуун 
хөшөө булш, тахилын онгон, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 28 км зайд Олон булаг 
багийн нутаг Хүйтэн цохио хэмээх газар өндөр 
хөшөө чулуутай тахилын онгоны дэргэд толгой 
нь хугарсан хүн чулуун хөшөө байна. Мөн 
тэр орчимд дугуй, дөрвөлжин хүрээтэй цөөн 
хиргисүүр бий.

Хүйтэн чулууны хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

6. Цомбойн хар толгойн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 36 км зайд 
Мандал багийн нутаг Цомбой хар толгой хэмээх 
газар цөөн тооны хадны зураг бий. Уг хадан дээр 
янгирыг олноор нь дүрсэлсэн байна.

Цомбойн хар толгойн хадны зураг

Цомбойн хар толгойн хадны зураг

Цомбойн хар толгойн хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Завханмандал сум

7. Чандмань тоягойн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 25 км зайд Олон түрүү 
багийн нутаг Чандмань толгой хэмээх газар 
танилын онгоны голд хүний нүүр, гар зэргийг 
дүрсэлсэн хүн чулуун хөшөө бий.

8. Эмгэнтийн хөшөө чулуу, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 28 км зайд Олон түрүү 
багийн нутаг Эмгэнт хэмээх газар хөшөө чулуу 
байна. Мөн тэр орчимд том жижиг арав гаруй 
хиргисүүр бий.

Чандмань толгойн хүн чулуун хөшөө

Чандмань толгойн хүн чулуун хөшөө Эмгэнтийн хиргисүүр

Эмгэнтийн хөшөө чулуу
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ИАЭРСУМ
Идэр сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Хан тайшир уулын Нөмрөг уулын хошуунаас Идэр цэцэрлэг 
нэртэйгээр байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 3.7 мянган га газар 
нутагтай, 2.4 мянган хүн амтай, 93.6 мянган толгой малтай байна. Сумын 
төв Зуун мод суурин нь аймгийн төвөөс зүүн хойш 70 орчим км зайтай 
оршдог.

1. Ар дугуйн нүд булагийн буган чулуун хөшөөд
2. Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө
3. Мухарын амны Гэл хадны зураг
4. Номхоны хөндийн хиргисүүр
5. Төмөртийн Мэргэн цохионы хадны зураг
6. Хар усны шанааны булш, хиргисүүр
7. Тунын бөөрөгийн хүн чулуун хөшөө
8. Хүрэн хонхын булш, хиргисүүр
9. Ялгуусан гэгээний хийдийн туурь
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ЗАВХАН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Идэр сум

1. Ар дугуйн нүд булагийн буган чулуун 
хөшөөний цогцолбор

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 20 орчим км 
зайд Загастай багийн нутаг Ар дугуйтын Нүд 
булагхэм ээх газар 11 буган чулуун хөшөө бүхий 
цогцолбор дурсгал бий.

2. Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 16 км зайд 
Загастай багийн нутаг Доод ногооны ам хэмээх 
газар таван буган чулуун хөшөө байна.

Ар дугуйн нүд булагийн буган чулуун хөшөөд

Ар дугуйн нүд булагийн буган чулуун хөшөөд

Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө

Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө

Ар дугуйн нүд булагийн буган чулуун хөшөөд

Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө

Доод ногооны амны буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Л А Ө Х  АУРСГАЛ

Идэр сум

3. Мухарын амны гэя хадны зураг 5. Төмөртийн Мэргэн цохионы хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн зүгт 16 км зайд Мануустай 
багийн нутаг Мухарын амны гап хад хэмээх 
газар янгир болон буга, чонын дүрслэл бүхий 
цөөн хадны зураг байна.

Мухарын амны гэл хад

Мухарын амны гэл хадны зураг

4. Номхоны хөндийн хиргисүүр

Сумын төвөөс урд зүгт 21 км зайд Дархан уул 
багийн нутаг Номхоны хөндий хэмээх газар 
дугуй хүрээтэй хиргисүүр байна.

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 20 орчим км 
зайд Мануустай багийн нутаг Төмөртийн голын 
мэргэн цохио хэмээх газар хадны зураг байна.

Төмөртийн Мэргэн цохионы хадны зураг

6. Хар усны шанааны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урд зүгт байрлах Дархан уул 
багийн нутаг Хар усны шанаа хэмээх газар бүлэг 
булш, хиргисүүр байна.

Хар усны шанааны булш, хиргисүүр

Хар усны шанааны булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Идэр сум

7. Тунын бөөрөгийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 16 км зайд Загастай 
багийн нутагТуны нбөөрөгхэм ээх газартахилын 
онгонтой хүн чулуун хөшөө байна.

8. Хүрэн хонхын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 16 км зайд 
Загастай багийн нутаг Хүрэн хонх хэмээх газар 
бүлэн булш, хиргисүүр байна.

Тунын бөөрөгийн хүн чулуун хөшөө

Тунын бөөрөгийн хүн чулуун хөшөө

Тунын бөөрөгиин хүн чулуун хөшөө

9. Ялгуусан гэгээний хийдийн туурь

Сумын төвөөс урд зүгт 21 км зайд Дархан уул 
багийн нутаг Наран мандалын дэнж  хэмээх 
газар Ялгуусан гэгээн хутагтын хүрээний туурь 
байна.
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ИХ-УУЛ СУМ
Их-Уул сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Цэцэрлэг Мандал уулын аймгийн Чадмань-Өлзийт 
Далайн хошуунаас салгаж Архангай аймгийн харьяалалд байгуулжээ. 
1942 оноос Архангай аймгаас Завхан аймагт шилжүүлжээ. Тус сум 2013 
оны байдлаар 3.8 мянган га газар нутагтай, 6.0 мянган хүн амтай, 184.1 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хуягт суурин нь аймгийн төвөөс 
зүүн хойш хойш 170 гаруй км зайтай оршдог.

1. Бумбатын амны булш, хиргисүүр
2. Зулзагатын амны буган чулуун хөшөө
3. Овголжийн хүн чулуун хөшөө
4. Овоотын хүннү булш
5. Хөх хясааны буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
6. Хүүшийн амны хүн чулуун хөшөө
7. Цагаан хонхны хадны зураг
8. Цэцүүхийн тахилын онгон
9. Шивэртэйн булш, хиргисүүрдахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Их-уул сум

1. Бумбатын амны буяш, хиргисүүр 3. Овголжийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 16 км зайд Үржил 
багийн нутаг Бумбатын аманд булш, хиргисүүр 
бий.

Бумбатын амны булш, хиргисүүр

2. Зулзагатын амны хиргисүүр, буган чулуун 
хөшөө

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 8 орчим км зайд 
Зарт багийн нутаг Зулзагатын аманд чулуун 
овоолгын дунд нэгэн буган чулуун хөшөө байна. 
Тэр орчимд дугуй дараастай цөөн булш бий.

Зулзагатын амны буган чулуун хөшөө

Зулзагатын амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 9 орчим км зайд 
Зарт багийн нутаг Овголж хэмээх газар хэмээх 
газартахилын онгонтой хүн чулуун хөшөө байна.

4. Овоотын хүннү булшгийн оршуулгын 
дурсгал

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 10 км зайд Хонгор 
багийн нутаг Овоот толгой хэмээх газар 50 гаруй 
хүннү булш бүхий оршуулгын газар байна.

Овоотын хүннү булш (Зүүн урдаас)
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Л Л Ө Х  ЛУРСГАЛ

Их-уул сум

5. Хөх хясааны буган чуяуун хөшөө, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 23 орчим км зайд 
Зарт багийн нутаг Хөх хясаа хэмээх газар буган 
чулуун хөшөө болон хиргисүүр байна.

Хөххясааны буган чулуун хөшөө

Хөх хясааны хиргисүүр

6. Хүүшийн амны хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 8 орчим км зайд 
Зарт багийн нутаг Хүүшийн ам хэмээх газар 
дөрвөлжин хашилга чулуутай саарал боржин 
чулуугаар урласан хүн чулуун хөшөө бий.

Хүүшийн амны хүн чулуун хөшөө

7. Цагаан хонхны хадны зураг

Сумын төвөөс хойд зүгт 14 км зайд Үржил багийн 
нутаг Цагаан сайрын Цагаан хонх хэмээх газар 
цөөвтөр хадны зураг бий.

Цагаан хонхны хадны зураг

Цагаан хонхны хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Их-уул сум

8. Цэцүүхийн тахилын онгоны цогцолбор

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 18 км зайд Хонгор 
багийн нутаг Цэцүүхийн бэлчир хэмээх газар 
төв замын урд талд мэлхий чулуу болон 180 
гаруй зэл чулуутай тахилын онгоны цогцолбор 
оршино.

Цэцүүхийн тахилын онгон

Цэцүүхийн тахилын онгоны зэл чулуу

Цэцүүхийн тахилын онгоны мэлхий чулуун суурь

9. Шивэртэйн булш, хиргисүүр, тахилын
ОНГОН

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 9 орчим км зайд 
Зарт багийн нутаг Шивэртэй хэмээх газар бүлэг 
булш болон хиргисүүр байна. Мөн хөшөө чулуу 
бүхий тахилын онгон бий.

Шивэртэйн хиргисүүр

Шивэртэйн тахилын онгон, хөшөө чулуу
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НӨМРӨГ СУМ

Нөмрөг сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Нөмрөг уулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 3.3 мянган га газар нутагтай, 1.8 
мянган хүн амтай, 84.4 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хөдрөг 
суурин нь аймгийн төвөөсхойш  120 орчим км зайтай оршдог.

1. Байшинтын зосон зураг
2. Баян улааны булш, хиргисүүр
3. Бэрхийн өвөлжөөний хадны зураг
4. Өвөр шивэртэйн буган чулуун хөшөө
5. Талын толгойн хүн чулуун хөшөө
6. Тэлмэн нуурын хойд эргийн хиргисүүр
7. Элст арын хүн чулуу хөшөө
8. Ялаат нуурын буган чулуун хөшөөд
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Нөмрөг сум

1. Байшинтын зосон зураг 3. Бэрхийн өвөлжөөний хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн зүгт 3 км зайд Хөдрөг багийн 
нутаг Байшинтын агуйд хүний дүрс болон 
хэрээс, ташуу зураас зэргийг дүрсэлсэн зосон 
зураг бий.

Байшинтын агуй (урдаас)

Байшинтын агуйн зосон зураг

2. Баян улааны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 3 км зайд Хөдрөг багийн 
нутаг Баян улааны хормойгоор янз бүрийн 
хэлбэр бүхий бүлэг булш, хиргисүүр байна.

Баян улааны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөсзүүн  зүгт 14 км зайд Нуур багийн 
нутаг Бэрхийн өвөлжөө хэмээх газар буга болон 
янгир зэргийг дүрсэлсэн хады зурагбайна.

Бэрхийн өвөлжөөний хадны зураг

4. Өвөр шивэртэйн буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 2 км зайд Хөдрөг 
багийн нутаг Өвөр шивэртэй хэмээх голын усанд 
хоёр буган хөшөө байна. нэг нь голоороо хугарч 
унасан байдалтай.

Өвөр шивэртэйн буган чулуун хөшөөд

Өвөр шивэртэйн буган чулуун хөшөөд
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Л А Ө Х  АУРСГАЛ

Нөмрөг сум

5. Талын толгойн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 17 км зайд Дархан 
уул багийн нутаг Талын толгой хэмээх газар 
тахилын онгонтой хүн чулуун хөшөө бий.

Талын толгойн хүн чулуун хөшөө

Талын толгойн хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

6. Тэлмэн нуурын хойд эргийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 10 км зайд Нуур багийн 
нутаг, Тэлмэн нуурын хойд эргээр дугуй хүрээтэй 
цөөн хиргисүүр бий.

7. Элст арын хүн чулуу хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 14 км зайд Хайрхан 
багийн нутаг Элст арын үзүүр хэмээх газар хүн 
чулуун хөшөө байна.

Элст арын хүн чулуун хөшөө

8. Ялаат нуурын буган чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс урд Ялаат нуурын зүүн эрэгт нэг 
босоо болон нөгөө нь газарт унаж хугарсан 2 
буган чулуун хөшөө бий.

Ялаат нуурын буган чулуун хөшөө
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ОТГОН СҮМ

Отгон сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Отгон хайрхан уулын хошуунаас салгаж байгуулжээ. Тус сум 2013 
оны байдлаар 6.0 мянган га газар нутагтай, 2.8 мянган хүн амтай, 147.8 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Буянт суурин нь аймгийн төвөөс 
зүүн урагш 80 гаруй км зайтай оршдог.

1. Өвөр гялгарын амны булш
2. Сумын төвийн дэргэдэх хиргисүүр, буган чулуун хөшөө
3. Тооны давааны амны булш, хөшөө чулууд
4. Түргэний амны буган чулуун хөшөө
5. Хөшөөтийн буган чулуун хөшөө
6. Шар усны уулзварын хиргисүүр, буган чулуу хөшөө
7. Бор бургасны амны булш, хиргисүүр
8. Хар согоотын булш, хиргисүүр
9. Хаяа нуурын чулуун байгууламж, буган чулуун хөшөө
10. Хүрээгийн амны булш, хиргисүүр
11. Хуяагтын амны хиргисүүр, тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н Ү Л  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Отгон сум

1. Бор бургасны амны булш, хиргисүүр

Сумаас зүүн урд зүгт 35 км зайд Баянбулаг 
багийн нутаг Бор бургасны хэмээх газар дугуй, 
дөрвөлжин дараастай бүлэг булш, хиргисүүр 
байна.

Бор бургасны амны булш, хиргисүүр (хойноос)

2. Өвөр гялгарын амны булш

Сумын Баянбулаг багийн нутаг Гялгарын ам 
хэмээх газар булш, хиргисүүр байна.

Өвөр гялгарын амны булш, хиргисүүр (урдаас)

3. Сумын төвийн дэргэдэх буган чулуун 
хөшөө

Сумын төвд буган чулуун хөшөө болон хиргисүүр 
байна.

Сумын төвийн дэргэдэх буган чулуун хөшөөд (урдаас)

4. Тооны давааны амны булш, хөшөө чулууд

Сумын төвөөс урд зүгт 28 км зайд Соёл багийн 
нутаг Тооны даваа хэмээх газар хөшөө бүхий 
бүлэг булш, хиргисүүр байна.

Тооны давааны амны булш, хөшөө чулууд

5. Түргэний амны буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд 45.5 км зайд Баянбулаг 
багийн нутагт Түргэний аманд буган чулуун 
хөшөө байна.

Түргэний амны буган чулуун хөшөө

Түргэний амны буган чулуун хөшөө
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Отгон сум

6. Хар согоотын булш, хиргисүүр 8. Хөшөөтийн буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 10 км зайд Буянт 
багийн Хар согоот хэмээх газар дугуй хүрээтэй 
хиргисүүр болон дөрвөлжин дараастай 10 гаруй 
хиргисүүр байна.

Хар согоотын булш, хиргисүүр

7. Хаяа нуурын чулуун байгууламж, буган 
чулуун хөшөө

Сумын төвөөс хойд зүгт 57 км зайд Буянт багийн 
нутаг Хаяа нуурын Хавтгайн амны баруун 
хөвөөнд дугуй дараас бүхий нэгэн чулуун 
байгууламж бий. Түүний дэргэд ороомог бүхий 
дүрслэлтэй жижиг буган чулуун хөшөө байна.

Хаяа нуурын чулуун байгууламж, хиргисүүр

Хаяа нуурын буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 30 км зайд Баянбулаг 
багийн Хөшөөтийн Хөшөө гэдэг газар дөрвөлжин 
хашлага чулуутай буган хөшөө байна.

Хөшөөтийн буган чулуун хөшөө

Хөшөөтийн буган чулуун хөшөө

Хөшөөтийн буган чулуун хөшөө, тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Отгон сум

9. Хуягтын амны хиргисүүр, тахилын онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 30 км зайд Буянт 
багийн нутаг Хуягтын ам хэмээх газар 2 эгнээ 
зэл чулуу бүхий тахилын онгон бий. Мөн энэ 
орчимд уулын хормойгоор олон булш, хиргисүүр 
байна.

Хуягтын амны тахилын онгон, хиргисүүр

Хуягтын амны тахилын онгон зэл чулуу

10. Хүрээгийн амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 32 км зайд Буянт 
багийн төвийн Хүрээгийн ам хэмээх газар хойно 
дугуй болон дөрвөлжин хүрээтэй бүлэг булш, 
хиргисүүр байна.

Хүрээгийн амны булш, хиргисүүр

11. Шар усны уулзварын буган чулуу хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 9 км зайд Соёл 
багийн нутаг Шар усны уулзвар хэмээх газар 
дөрвөлжин хүрээтэй хүрээг тойрсон тахилын 
байгууламжтай хиргисүүрийн тахилын 
байгууламжинд 3 Буган чулуун хөшөөг босгосон 
байна.

Шар усны уулзварын буган чулуун хөшөөд

Шар усны уулзварын буган чулуун хөшөөд

Шар усны уулзварын булш, хиргисүүр
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САНТМАРГАи СУМ
Сантмаргац сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 2.4 мянган га газар нутагтай, 1.6 
мянган хүн амтай, 130.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Холбоо 
суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 140 орчим км зайтай оршдог.

3. Дөрвөлжингийн арын хүн чулуун хөшөө
4. Их маргацын дөрөлжийн тахилын онгон
5. Хар ямаатын хүн чулуун хөшөө
6. Хөшөөтийн тахилын онгон, хүн чулуун хөшөөд
7. Хотонгийн өвөрийн булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Сантмаргац сум

1. Буга согоотын хадны зураг 3. Дөрвөлжингийн арын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зугт 8 км зайд Баян 
улаан багийн нутаг Буга согоот буюу Дуут 
хад хэмээх газар янгир, чоно (нохой ?), буга, 
адуу зэрэг амьтад болон жад барьсан хүнийг 
дүрсэлсэн хадны зураг байна.

Буга согоотын хадны зураг

Буга согоотын хадны зураг

2. Гацаан боомын хятад бичээс

Сумын төвөөс баруун зүгт 27 км зайд Баян нуур 
багийн нутаг Гацаан боом хэмээх газар хятад 
бичээс болон төвд бичиг бий.

Гацаан боомын бичээс

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 13 км зайд Баян 
давс багийн нутаг Дөрвөлжингийн ар хэмээх 
газар тахилын онгон бүхий хүн чулуун хөшөө 
байна.

Дөрвөлжингийн арын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Дөрвөлжингийн арын хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сантмаргаи сум

4. Их маргацын дөрөлжийн тахилын онгон

Сумаас баруун зүг48  км зайд Баян улаан багийн 
нутаг Их маргацын Дөрөлж хэмээх газар хөшөө 
чулуу бүхий тахилын онгон байна.

Их маргацын дөрөлжийн тахилын онгон

5. Хар ямаатын чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 23 км зайд Баян 
улаан багийн нутагт Хар ямаат хэмээх газар 
тахилын онгон бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Хар ямаатын тахилын байгууламж

Хар ямаатын хүн чулуун хөшөө

6. Хөшөөтийн тахилын онгон, хүн чулуун 
хөшөөд

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 22 км зайд Баян 
нуур багийн нутаг Хөшөөт хэмээх газар голдоо 
өндөр хөшөө бүхий 6 хэсэг тахилын онгон той 3 
хүн чулуун хөшөө бий.

Хөшөөтийн тахилын онгон, хүн чулуун хөшөөд

Хөшөөтийн хүн чулуун хөшөөд

7. Хотонгийн өвөрийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 17 км зайд Баян 
улаан багийн нутагХотонгийн өвөр хэмээх газар 
20 орчим дугуй болон дөрвөлжин хүрээтэй 
бүлэг хиргисүүр байна.

Хотонгийн өврийн хиргисүүр
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СО Н ГИ Н О  СУМ

Сонгино сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 2.5 мянган га газар нутагтай, 1.5 
мянган хүн амтай, 69.1 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Цавдан 
суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 150 орчим км зайтай оршдог.

1. Айраг нуурын хүн чулуун хөшөөд
2. Айраг нуурын буган чулуун хөшөө
3. Айрагийн хөндийн буган чулуун хөшөө
4. Алаг толгойн тахилын онгон
5. Ар цагд уулын гууны тахилын онгон
6. Баянголын хүн чулуун хөшөөд
7. Бөхийн уулын зосон зураг
8. Дунд булагийн арын хүн чулуун хөшөө
9. Бүст уулын чулуун байгууламж
10. Дунд улааны өвөр дэнжийн хүн чулуун хөшөө
11. Дуутын өрийн хүн чулуун хөшөө
12. И ххонгилы н хүн чулуун хөшөө
13. Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөө
14. Сонгино хайрханы булш, хиргисүүр, хадны зураг
15. Зайдангийн арын хадны зураг
16. Зараагийн голын тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сонгино сум

1. Айраг нуурын хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 16 км зайд Айраг 
нуур багийн нутаг Айраг нуурын баруун талд 
тахилын байгууламж, зэл чулуутай хоёр хүн 
чулуун хөшөө байна.

Айраг нуурын хүн чулуун хөшөөд, тахилын онгон

Айраг нуурын хүн чулуун хөшөөд

2. Айраг нуурын буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 20 км зайд Айраг 
нуур багийн нутаг Айраг нуурын өмнө нэгэн 
буган чулуун хөшөө байна.

Айраг нуурын буган чулуун хөшөө

3. Айрагийн хөндийн буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 12 км зайд Айраг 
нуур багийн нутаг Овоон дэлийн баруун талд 
Айрагийн хөндийд газар морин толгойгоор хас 
дүрсэлсэн буган чулуун хөшөө байна.

Айрагийн хөндиин буган чулуун хөшөө

4. Алаг толгойн тахилын онгон

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 20 км зайд Баян 
айраг багийн нутаг Алаг толгой хэмээх газар 
хөшөө чулуутай тахилын онгон бий.

Алагтолгойн тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сонгино сум

5. Ар цагд ууяын гууны тахияын онгон 7. Бөхийн уулын зосон зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 31 км зайд Тариат 
багийн нутаг Сонгино хайрханы хойш, Ар цагд 
уулын гуу хэмээх газар хөшөө чулуутай тахилын 
онгон байна.

Ар цагд уулын гууны тахилын онгон

6. Баянголын хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 18 км зайд Тариат 
багийн нутаг Баянгол хэмээх газар тахилын 
онгон бүхий 3 хүн чулуун хөшөө байна.

Баянголын хүн чулуун хөшөө

Баянголын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 6.5 км зайд 
Баян айраг багийн нутаг Бөхийн уулын агуйд 
зосон зураг бий.

Бөхийн уулын зосон зураг

8. Дунд булагийн арын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 14 км зайд Айраг 
нуур багийн нутагт Дунд булагийн ар хэмээх 
газар тахилын байгууламж бүхий хүн чулуун 
хөшөө байна.

Дунд булагийн арын хүн чулуун хөшөө (хойноос)

Дунд булагийн арын хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Сонгино сум

9. Бүст уулын чулуун байгууламж 11. Дуутын өрийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 25 км зайд Тариат 
багийн нутагт Тариат голын ар, Бүст уулын 
өвөрт 37х40м чулуун байгууламж байна.

Бүст уулын чулуун байгууламж

10. Дунд улааны өвөр дэнжийн хүн чулуун 
хөшөө

Сумын төвөөс баруун зүгт 24 км зайд Тариат 
багийн нутаг Дунд улааны өвөр дэнж  хэмээх 
газар тахилын байгууламж бүхий 2 хүн чулуун 
хөшөө байна.

Дунд улааны хүн чулуун хөшөөд, тахилын онгон

Дунд улааны хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс урд зүгт 4 км зайд Айраг нуур 
багийн нутаг Дуутын өр хэмээх газар тахилын 
онгон бүхий хүн чулуун хөшөө бий.

Дуутын өрийн хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Дуутын өрийн хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сонгино сум

12. Их хонгилын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 7,5 км зайд Айраг 
нуур багийн нутаг Их хонгил хэмээх газар хүн 
чулуун хөшөө байна.

Их хонгилын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Их хонгилын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

13. Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 13 км зайд Айраг 
нуур багийн нутаг Сэнжийн ар хэмээх газар 
тахилын онгон бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөөд, тахилын онгон

Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сонгино сум

14. Сонгино хайрханы булш, хиргисүүр, 
хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 32 км зайд Тариат 
багийн нутаг Сонгино хайрхан уулын зүүн энгэрт 
30 орчим булш, хиргисүүр байна. Мөн хайрханы 
баруун энгэрээр цөөн хадны зураг бий.

Сонгино хайрханы булш, хиргисүүр

Сонгино хайрханы хадны зураг

15. Зайдангийн арын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 13 км зайд айраг 
нуур багийн нутаг Зайдангийн ар хэмээх газар 
үхэр чулуун дээр сийлсэн цөөн хадны зураг бий.

Зайдангийн арын хадны зураг

Зайдангийн арын хадны зураг

16. Зараагийн голын тахилын онгон

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 23,5 км зайд 
Баян айраг багийн Зараагийн гол хэмээх газар 
зэл чулуу тахилын онгон байна.

Зараагийн голын тахилын онгон
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ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ
Тосонцэнгэл сумыг УБХ-ын Тэргуулэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны 1931 онд Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Шажинбат 
Сэвжидгацал уулын хош уунаас Архангай аймгийн харьяалалд байгуулжээ. 
1942 онд Завхан аймагт шилжүүлсэн. 1963 онд татан буулгаж, Тосонцэнгэл 
хотод нэгтгэсэн байна. 1994 онд Монгол Улсын Засгийн Газрын 36-р 
тогтоолоор Тосонцэнгэл хотыг Булнай суманд төвлөрүүжээ. 1999 онд 
Монгол Улсын Засгийн Газрын 21-р тогтоолоор Булнай сумын нэрийг 
Тосонцэнгэл гэж өөрчилжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 5.3 мянган га 
газар нутагтай, 8.6 мянган хүн амтай, 129.0 мянган толгой малтай байна. 
Сумын төв Шумуултай суурин нь аймгийн төвөөс зүүн хойш 150 орчим км 
зайтай оршдог.

1. Агьтын амны булш, тахилын байгууламж
2. Баян-Улааны хиргисүүр
3. Бонтогийн бэлийн хиргисүүр
4. Бугын онооны хадны зураг
5. Дунд шумуултайн хиргисүүр
6. Мөрөнгийн хиргисүүр
7. Өндөрийн өвөлжөөний хадны зураг
8. Тээлийн амны тахилын онгон
9. Чаргатын амны хиргисүүр, буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Тосониэнгэл сум

1. Агьтын амны булш, тахилын 
байгууламжууд

Сумын төвөөс урд зүгт 26 км зайд Рашаант 
багийн нутаг Агьтын ам хэмээх газар янз бүрийн 
хэлбэрийн дараастай зэл чулуу бүхий булш, 
тахилын байгууламжууд байна.

2. Баян-Улааны хиргисүүр

Сумын төвөөс хойд зүгт 20 км зайд Орших 
багийн нутаг Баян улаан хэмээх газар бүлэг 
хиргисүүр бий.

3. Бонтогийн бэлийн хиргисүүр

Сумы нтөвөөсбаруунурд зүгт27 км зайд Рашаант 
багийн Бонтогийн бэл хэмээх газар дугуй болон 
дөрвөлжин хүрээтэй бүлэг хиргисүүр байна.

Бонтогийн бэлийн хиргисүүр

4. Бугын онооны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 25 км зайд 
Рашаант багийн нутаг Бугын оноо хэмээх газар 
цөөн хадны зураг байна.

Бугын онооны хадны зураг

Бугын онооны хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Тосонцэнгэл сум

5. Дунд шумууятайн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 32 км зайд Идэр 
багийн нутаг Дунд шумуултай хэмээх цөөн 
тоотой бүлэг булш, хиргисүүр бий.

Дунд шумуултайн хиргисүүр

6. Мөрөнгийн хиргисүүр

Сумын төвөөс хойд зүгт 18 км зайд Идэр багийн 
нутаг Мөрөн хэмээх газар дугуй хүрээтэй том 
хиргисүүр байна.

Мөрөнгийн хиргисүүр

7.Өндөрийн өвөлжөөний хадны зураг

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 16 км зайд Идэр 
багийн нутаг Өндөрийн өвөлжөө хэмээх газар 
хадны зураг байна.

Өндөрийн өвөлжөөний хадны зураг

8. Тээлийн амны тахилын онгон

Сумын төвөөс урд зүгт 30 км зайд Рашаант 
багийн нутаг Тээлийн аманд хөшөө чулуутай 
тахилын онгон байна.

Тээлийн амны тахилын онгон

9. Чаргатын амны хиргисүүр, буган чулуун 
хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 20 км зайд Баян 
улаан багийн нутаг Чаргатын аманд нэгэн дугуй 
хүрээтэй хиргисүүр байна. Түүний хүрээн дотор 
буган чулуун хөшөө байна.

Чаргатын амны буган чулуун хөшөө, тахилын онгон

Чаргатын амны буган чулуун хөшөө
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ТҮДЭВТЭИ СУМ

Түдэвтэй сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 2.8 мянган га газар нутагтай, 1.8 
мянган хүн амтай, 82.7 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Сант суурин 
нь аймгийн төвөөс хойш 130 гаруй км зайтай оршдог.

1. Гозгорын дэнжийн булш, хиргисүүр
2. Голын эхний булш, хиргисүүр
3. Голын эхний хүн чулуун хөшөө
4. Их-Улааны дөрөлжийн хиргисүүр
5. Салхит хужиртын хиргисүүр
6. Сумын төвийн хүн чулуун хөшөө
7. Улаан толгойн булш, хиргисүүр
8. Урианхай булагийн хүн чулуун хөшөөд
9. Хар чулуутын хадны зураг
10. Хөндлөнгийн хүн чулуун хөшөө
11. Хунхуйн хүн чулуун хөшөө
12. Ялаатын дөрөлжийн тахилын онгон
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Түдэвтэй сум

ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

1. Гозгорын дэнжийн буяш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш 5 км зайд Аргалант багийн 
нутаг Гозгорын дэнж  хэмээх газар бүлэг булш, 
хиргисүүр бий.

Гозгорын дэнжийн булш, хиргисүүр

Гозгорын дэнжийн булш, хиргисүүр

2. Голын эхний булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 3 км зайд 
Аргалант багийн нутаг Голын их хэмээх газар 
дугуй хүрээтэй, голдоо овоолго чулуун дараас 
нь өндөр хиргисүүр бий.

Голын эхний булш, хиргисүүр

3. Голын эхний хүн чулуун хөшөө

Сумын төвийн баруун урд зүгт талд Голын их 
хэмээх газар тахилын байгууламж бүхий 3 хэсэг 
болж хугарсан хүн чулуун хөшөө байна.

Голын эхний хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Голын эхний хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Түлэвтэи сум

4. Их-Упааны дөрөяжийн хиргисүүр 6. Сумын төвийн хүн чуяуун хөшөө

Сумын төвөөсбаруун хойд зүгт 10 орчим км зайд 
Аргалант багийн нутаг Их улааны дөрөлжийн 
шил дээр дугуй хүрээтэй хиргисүүр байна.

Их-Улааны дөрөлжийн хиргисүүр (Баруун хойноос)

5. Салхит хужиртын хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 11 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Салхит хужирт хэмээх газар дугуй 
хүрээтэй хиргисүүр байна.

Салхит хужиртын хиргисүүр

Салхит хужиртын хиргисүүр

Сумын төвийн өмнө талд ягаан боржин 
чулуугаар урласан, тахилын байгууламж бүхий 
хүн чулуун хөшөө бий.

Сумын төвийн хүн чулуун хөшөө

7. Улаан толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 4 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Улаан толгой хормойгоор янз 
бүрийн хэлбэрийн дараастай булш бүлэг болон 
дөрвөлжин хүрээтэй хоёр том хиргисүүр байна.
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Түдэвтэи сум

8. Урианхай булагийн хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 20 км зайд 
Аргалант багийн нутаг Урианхай булаг хэмээх 
газар 2 хүн чулуун хөшөө бий. Түүний нэг хүн 
чулуун хөшөөг буган чулуун хөшөөг ашиглан хүн 
чулуун хөшөө болгон засжээ.

Урианхай булагийн хүн чулуун хөшөө

9. Хар чулуутын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойш 7 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Хар чулуу хэмээх газар цөөн тооны 
сийлмэл хадны зураг байна.

Хар чулуутын хадны зураг

Хар чулуутын хадны зураг

10. Хөндлөнгийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 8 км зайд Ойгон 
багийн нутаг Хөндлөн хэмээх газар тахилын 
онгон бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Хөндлөнгийн хүн чулуун хөшөө

11. Хунхуйн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс урд зүгт 21 км зайд Баянцагаан 
багийн нутаг Хунхуй хэмээх газар хүн чулуун 
хөшөө бий.

Хунхуйн хүн чулуун хөшөө

12. Ялаатын дөрөлжийн тахилын онгон

Сумын төвөөс урд зүгт 20 км зайд Аргалант 
багийн нутаг Ялаатын дөрөлж хэмээх газар 
хөшөө чулуутай тахилын байгууламж бүхий 
онгон байна.

Ялаатын дөрөлжийн тахилын онгон
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ТЭЛМЭН СУМ
Тэлмэн сумыгУБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаархурлы нтогтоолоор 
хуучны Хан тайшир уулын Нөмрөг уулын хошуунаас салгажбайгуулжээ.Тус 
сум 2013 оны байдлаар 3.4 мянган га газар нутагтай, 2.7 мянган хун амтай, 
125.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Өвгөдий суурин нь аймгийн 
төвөөс зүүн хойш 110 орчим км зайтай оршдог.

1. Гозгорын бэлийн буган хөшөөний цогцолбор
2. Даян бүүвэйн хүн чулуун хөшөө
3. Дунд шургахын буган чулуун хөшөөд
4. Дунд шургахын Хаалгын хадны зураг
5. Сумын төвийн буган чулуун хөшөө
6. Хөх тээвийн хүн чулуун хөшөө
7. Хүрээний шовхын чулуун байгууламж
8. Ягаан цохионы булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н УТАГ ААХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАА

Тэлмэн сум

1. Гозгорын бэлийн буган чулуун хөшөөний 
цогцолбор

Сумын төвөөс хойд зүгт 35 км зайд Баян-Айраг 
багийн нутаг Гозгорын бэл хэмээх газар 10 гаруй 
буган чулуун хөшөө бүхий цогцолбор байна. 
Ойр орчимд цөөн булш, хиргисүүр байна.

Гозгорын бэлийн буган чулуун хөшөөд

2. Даян бүүвэйн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 30 км зайд 
Шургах багийн нутаг Даян бүүвэй хэмээх газар 
хүн чулуун хөшөө байна.

Даян бүүвэйн хүн чулуун хөшөө

3. Дунд шургахын буган чулуун хөшөөд

Сумын төвөөсбаруун урд з ү гт 4 км зайд Өгөөмөр 
багийн нутаг Дунд шургах хэмээх газар 15 буган 
чулуун хөшөө бүхий цогцолбор бий. Ихэнх буган 
чулуун хөшөөд хугарч унасан байдалтай байна.

Дунд шургахын буган чулуун хөшөөд

Дунд шургахын буган чулуун хөшөө

Дунд шургахын буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Тэдмэн сум

4. Дунд шургахын Хаалганы хадны зураг 6. Хөх тээвийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 15 км зайд 
Өгөөмөр багийн нутаг Дунд шургахын хаалга 
хэмээх газар айлын өвөлжөөний хойно хадны 
зураг бий.

Дунд шургахын хаалганы хадны зураг

5. Сумын төвийн буган чулуун хөшөө

Сумын төвд Өвөгдий багийн нутагт уран дүрстэй 
буган чулуун хөшөө байна.

Сумын төвийн буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 20 орчим км 
зайд Баян тэгш багийн нутаг Хөх тээвийн 
газар тахилын онгон бүхий хүн суугаа хүнийг 
дүрсэлсэн хүн чулуун хөшөө байна.

Хөх тээвийн хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

7. Хүрээний шовхын чулуун байгууламж

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 10 орчим км зайд 
Баян тэгш багийн нутаг Хүрээний шовх хэмээх 
газар нэгэн чулуун байгууламж бий.

Хүрээний шовхын чулуун байгууламж

8. Ягаан цохионы булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 15 км зайд 
Өгөөмөр багийн нутаг Ягаан цохио хэмээх газар 
булш, хиргисүүр бий.

Ягаан цохионы булш, хиргисүүр
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ГЭС СУМ

Тэс сумыг 1959 онд Баян-Уул сумаас салгаж байгуулжээ. Тус сум 2013 
оны байдлаар 0.9 мянган га газар нутагтай, 3.0 мянган хүн амтай, 91.9 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Зүр суурин нь аймгийн төвөөс 
хойш 220 орчим км зайтай оршдог.

1. Аргалантын ухаагийн хиргисүүр
2. Бичигтийн ухаагийн хадны зураг
3. Голын хөндлөнгийн өвөрийн хадны зураг, хиргисүүр
4. Зүрийн овооны бичээс
5. Сүмийн толгойн туурь
6. Хиргисүүрийн амны буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
7. Хөндлөнгийн арын тахилын онгон
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Тэс сум

1. Аргалантын ухаагийн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 12 км зайд Дооно 
багийн нутаг Аргалантын ухаа хэмээх газар 
дугуй хүрээтэй гурван хиргисүүр байна.

Аргалантын хиргисүүр

3. Голын хөндлөнгийн өвөрийн хадны зураг, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урагш 7 км зайд Дооно 
багийн нутаг Голын хөндлөн хэмээх газар цөөн 
хадны сийлмэл зураг бий. Мөн энэ орчимд том, 
жижиг 10 орчим хиргисүүр байна.

Голын хөндлөнгийн хадны зураг

Голын хөндлөнгийн хиргисүүр

2. Бичигтийн ухаагийн хадны зураг

Тэс сумын Дооно багийн нутаг Бичигтийн ухаа 
хэмээх газар аргал, янгир дүрсэлсэн хадны 
зураг байна.

Бичигтийн ухаагийн хадны зураг

4. Зүрийн овооны бичээс

Сумын төвөөс баруун зүгт 3 км зайд Зүр багийн 
нутаг Зүрийн овооны хаданд эртний руни, 
бичээс, тамга тэмдгийн дүрслэл бий.

Зүрийн овооны бичээс

Зүрийн овооны бичээс
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Тэс сум

5. Сүмийн толгойн туурь

Сумын төвөөс баруун хойд 15 км орчим зайд 
Дооно багийн нутаг Сүмийн толгой хэмээх газар 
нэгэн балгас бий.

6. Хиргисүүрийн амны буган чулуун хөшөө, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урагш 12 км зайд Дооно 
багийн нутаг Хиргисүүрийн ам хэмээх газар 
бүлэг хиргисүүр бий. Энд нэг хиргисүүрийн 
дэргэд буган чулуун хөшөө байна

Сүмийн толгойн туурь

Сүмийн толгойн туурь

7. Хөндлөнгийн арын тахилын онгон

Сумын төвөөс баруун зүгт 4 км зайд Зүр багийн 
нутаг Хөндлөнгийн ар хэмээх газар бүлэг 
хиргисүүр болон зэрэгцээ 5 тахилын онгон 
байна.

Хөндлөнгийн амны тахилын онгон
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УЛИАСТАЙ СУМ

Улиастай анх 1731 онд цэргийн бэхлэлт, засаг захиргааны төв болж үүссэн 
бөгөөд 1733 оноос “Хязгаар дахиныг тогтоогч этгээдийн туслагч жанжин 
яам” нэртэй манжийн захиргааны төв болон өргөтгөсөн ажээ. 1921 оны 
хувсгалын дараа Ж авхалант сум хэмээн нэрлэгдэх болсон байна. 1956 
оноос Ж авхлант сумын 5 дугаар багаар төвлөн захиргаа байгуулж, 1961 
оноос Улиастай хот хэмээн хуучин нэрээр нэрлэх болж АДХГЗахиргаа 
байгуулжээ. 1994 онд УИХ-ын 33 дугаар тогтоолоор Улиастай хотыг 
Улиастай сум болгожээ. Өдгөө тус сум 2013 оны байдлаар 0.3 мянган га 
газар нутагтай, 16.2 мянган хүн амтай, 128.3 мянган толгой малтай байна.

©

1. Музейн хашаан дахь хүн чулуун хөшөө
2. Сангийн хэрмийн пайз
3. Сангийн хэрмийн туурь
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Улиастаи сум

1. Музейн хашаан дахь хүн чуяуун хөшөө 3. Сангийн хэрмийн туурь

Аймгийн музейн хашаанд цагаан гантигаар 
уралсан нэгэн хүн чулуун хөшөө бий. Тус хүн 
чулуун хөшөөг Яруу сумын нутаг Далиугийн 
амнаас авчирсан байна.

Музейн хашаан дахь хүн чулуун хөшөө

2. Сангийн хэрмийн пайз

Аймгийн музейн хашаанд Сангийн хэрмийн 
пайз болох чулуун суурьтай дундуураа хугарсан 
хятад бичиг бүхий гэрэлт хөшөө бий.

Сангийн хэрмийн пайз (урдаас)

Манж Чин улсын эрхшээлийн үеийн Халхын 
хэргийг ерөнхийлөн захирах цэрэг, захиргааны 
төв Улиастайн жанжины газрын Сангийн 
хэрмийн туурь өнөөгийн Завхан аймгийн төв 
Улиастай зүүн талд бий.

Сангийн хэрмийн туурь

Сангийн хэрмийн туурь

Сангийн хэрмийн туурь
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УРГАМАЛ СУМ

Ургамал сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын хошуунаас салгаж 
байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 3.5 мянган га газар нутагтай, 1.2 
мянган хүн амтай, 100.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хүнгүй 
суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 200 орчим км зайтай оршдог.

1. Ар динбагиин хүн чулуун хөшөө
2. Бага нартын хадны зураг
3. Бага хайрханы хадны зураг
4. Баян уулын хүннү булш
5. Майхан уулын хадны зураг
6. Улаан толгойн хадны зураг
7. Холбоо уулын хадны зураг, хиргисүүр
8. Хүнгүйн хүн чулуун хөшөө
9. Чулуут толгойн хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Ургамал сум

1. Ар динбагийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 18 км зайд 
Тосгуур багийн нутаг Ар динба хэмээх газар 
айлын хаваржаан дээр толгойгүй хүн чулуун 
хөшөө байна.

Ар динбагийн хүн чулуун хөшөө

2. Бага нартын хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 22 км зайд Тосгуур 
багийн нутаг Бага нарт хэмээх газар олон хэсэг 
газарт хадны сийлмэл зураг байна.

Бага нартын хадны зураг

3. Бага хайрханы хадны зураг

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 29 км зайд 
Тосгуур багийн нутаг Бага хайрхан хэмээх газар 
хадны зураг бий.

Бага хайрханы хадны зураг

4. Баян уулын хүннү булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 30 км зайд Баян улаан 
багийн нутаг Баян улааны зүүн хойд талд 10 
гаруй хүннү булш байна.

5. Майхан уулын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн зүгт 23 км зайд Баян улаан 
багийн нутаг Майхан улаан хэмээх газар буга, 
хандгай зэрэг ан амьтаны зураг бүхий хадны 
зураг байна.

Майхан уулын хадны зураг
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ЗАВХДН А И М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө Д АӨ Х ДУРСГАА

Ургамал сум

6. Улаан толгойн хадны зураг 8. Хүнгүйн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс баруун хойд зугт 29 км зайд 
Тосгуур багийн нутаг Улаан толгой хэмээх газар 
буга болон янгирыг дүрсэлсэн цөөн хадны зураг 
байна.

Упаан толгойн хадны зураг

7. Холбоо уулын хадны зураг, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 8 км зайд 
Баянулаан багийн нутаг Холбоо хэмээх газар 
хадны зураг бий. Энд цөөн хиргисүүр булш 
байна.

Холбоо уулын хадны зураг

Холбоо уулын хиргисүүр

Ургамал сумын төвөөс баруун хойно Хүнгүй 
багийн нутагт тахилын байгууламжтай хүн 
чулуун хөшөө байна.

Хүнгүйн хүн чулуун хөшөө

9. Чулуут толгойн хадны зураг

Сумаас хойд зүгт 33 км зайд Хулж багийн нутаг 
Чулууттолгойн ар шилд янгир болон буга, аргал 
зэрэг амьтаны дүрслэлтэй хадны зураг байна.

Чулуут толгойн хадны зураг
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иАГААНХАИРХАН СУМ

Цагаанхайрхан сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Отгон хайрхан уулын хошуунаас салгаж байгуулжээ. 
Тус сум 2013 оны байдлаар 2.6 мянган га газар нутагтай, 1.3 мянган 
хүн амтай, 58.8 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Агьт суурин нь 
аймгийн төвөөс урагш 30 орчим км зайтай оршдог.

1. Ар цуурайн хотын туурь
2. Повронгийн дурсгал
3. Хөөрөгийн амны тахилын онгон
4. Цагаан булагийн амны хиргисүүр
5. Ш ирээгийн голын буган чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  Х Ө Л А Ө Х  АУРСГАА

йагаанхаирхан сум

1. Ар цуурайн хотын туурь

Сумын төвөөс зүүн зүгт 20 км зайд Онц багийн 
нутаг Ар цуурай хэмээх газар манжийн цэргийн 
хотын туурь байна

Ар цуурайн хотын туурь

4. Цагаан булагийн амны хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 9 км зайд Баян 
булаг багийн нутаг Цагаан булагийн ам хэмээх 
газар дугуй хүрээтэй том хиргисүүр, бүлэг булш 
байна.

Цагаан булагийн амны хиргисүүр

2. Повронгийн дурсгал

Сумын төвөөс баруун зүгт 3 км зайд Баян булаг 
багийн нутаг Поврон хэмээх газар 4 хэсэг газар 
барилгын үлдэгдэл байна.

Повронгийн дурсгал

3. Хөөрөгийн амны тахилын онгон

Сумын төвөөс зүүн зүгт 20 км зайд Цэцэрлэг 
багийн нутаг Хөөрөгийн ам хэмээх газар зэл 
чулуутай тахилын онгон бий.

Хөөрөгийн амны тахилын онгон

5. Ширээгийн голын буган чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн зүгт 28 км зайд Цэцэрлэг 
багийн нутаг Ш ирээгийн голын хойд эрэгхөш өөт 
хэмээх газар буган чулуун хөшөө болон бүлэг, 
булш, хиргисүүр байна.

Ширээгийн голын буган чулуун хөшөө
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ЦАГААНЧУЛУУТ СУМ

Цагаанчулуут сумыг 1952 онд Цагаанхайрхан сумын 1, 5, 6, 7, 11-р баг, 
Шилүүстэй сумын 9, 10-р багуудаар анх байгуулсан. 1956 онд татан 
буулгаж, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8-р багийг Цагаанхайрхан суманд, 3-р багийг 
Ш илүүстэй шилжүүлсэн. 1959 онд дахин байгуулжээ. Тус сум 2013 оны 
байдлаар 2.6 мянган га газар нутагтай, 1.3 мянган хүн амтай, 57 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Буянт суурин нь аймгийн төвөөс баруун 
урагш 70 гаруй км зайтай оршдог.

* О» Буянт /

1. Ар дэлгэрийн хүн чулуун хөшөө
2. Дугантын булш, хиргисүүр
3. Зүүн арцын дээд үзүүрийн хиргисүүр
4. Их булагийн буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
5. Уньтын амны булш, хиргисүүр, тахилын онгон
6. Халзангийн амны хиргисүүр, тахилын онгон
7. Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө
8. Хяларын өвөлжөөний хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

иагаанчулуут сум

1. Ар дэлгэрийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 26 км зайд Ж авцаг 
багийн нутаг Ар дэлгэрийн ам хэмээх газар хүн 
чулуун хөшөө байна.

Ар дэлгэрийн хүн чулуун хөшөө

2. Дугантын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 34 км зайд Ж авцаг 
багийн нутаг Дугант хэмээх газар дугуй болон 
дөрвөлжин хүрээтэй хиргисүүр 30 гаруй байна.

Дугантын булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

3. Зүүн арцын дээд үзүүрийн хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш зүгт 12 км зайд Арц багийн 
нутаг Зүүн арц уулын дээд үзүүрт дөрвөлжин 
хүрээтэй хиргисүүр байна.

Зүүн арцын дээд үзүүрийн хиргисүүр (урдаас)

4. Их булагийн буган чулуун хөшөө, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 31 км зайд Арц 
багийн нутаг Их булаг хэмээх газар буган чулуун 
хөшөө, бүлэг хиргисүүр байна.

Их булагийн буган чулуун хөшөөд (урдаас)

Их булагийн буган чулуун хөшөөд (урдаас)
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

иагаанчулуут сум

5. Уньтын амны булш, хиргисүүр, тахилын 
онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 33 км зайд 
Арц багийн нутаг Уньтын ам хэмээх газар 20 
гаруй тооны дөрвөлжин болон дугуй хүрээтэй 
хиргисүүр байна. Мөн энд хэд хэдэн тахилын 
онгон бий.

Уньтын амны булш, хиргисүүр

Уньтын амны тахилын онгон

6. Халзангийн амны хиргисүүр, тахилын 
онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 33 км зайд 
Арц багийн нутаг Халзангын ам хэмээх 
газар дөрвөлжин хүрээтэй хиргисүүр байна. 
Тэдгээрийн урд хөшөөтэй тахилын онгон бий.

Халзангийн амны тахилын онгон, хиргисүүр

7. Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 33 км зайд Арц 
багийн нутаг Халзангийн ам хэмээх газар 
тахилын онгон бүхий хоёр хүн чулуун хөшөө бий. 
Эхний хүн чулуун хөшөө дөрвөлжин тахилын 
онгоны голд нь босгосон байна. Хоёр дахь хүн 
чулуун хөшөө эхний хүн чулуун хөшөөнөөс хойш 
300 м зайд газарт унасан байдалтай байна.

Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө

Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  Х Ө Л А Ө Х  АУРСГАЛ

йагаанчулуут сум

Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө

Халзангийн амны хүн чулуун хөшөө (урдаас)

8. Хяларын өвөлжөөний хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 21 км зайд Дэлгэр 
багийн нутаг Хяларын өвөлжөө хэмээх газар ан 
амьтан, тэрэг, ан хийж байгааг дүрсэлсэн хадны 
зураг бий. Мөн энд маанийн үсэг сийлсэн байна.

Хяларын өвөлжөөний хадны зураг (урдаас)

Хяларын өвөлжөөний хадны зураг

102



цэиэн-уул с у м

Цэцэн-Уул сумыг 1956 онд Сантмаргац, Сонгино, Түдэвтэй сумдаассалган 
байгуулсан. Тус сум 2013 оны байдлаар 2.4 мянган га газар нутагтай, 1.3 
мянган хүн амтай, 119.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Батсуур 
суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 120 км зайтай оршдог.

1. Байтасын хүн чулуун хөшөө
2. Галуутайн эхийн хиргисүүр, хүн чулуун хөшөөд
3. Духын сайрын хиргисүүр
4. Дэлгэрэхийн булш, хиргисүүр
5. Овоотын булш, хиргисүүр
6. Рашаан дэнжийн дурсгалт газар
7. Ширээ чулууны үзүүрийн хиргисүүр
8. Янживийн шилийн хүн чулуун хөшөөд, булш
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

иэцэн-Уул сум

1. Байтасын хүн чуяуун хөшөө 3. Духын сайрын хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 14 км зайд Шотойн 
багийн нутаг Б айтасхэм ээх газар тахилын онгон 
бүхий олон зэл чулуутай хүн чулуун хөшөө 
байна.

Байтасын хүн чулуун хөшөө

2. Галуутайн эхийн хиргисүүр, хүн чулуун 
хөшөөд

Сумын төвөөс урд зүгт 25 км зайд Оройн товгор 
багийн нутаг Галуутай эх хэмээх газар дугуй 
хүрээтэй болон хүн чулуун хөшөөд бий.

Галуутайн эхийн хиргисүүр

Галуутаин эхиин хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 3 км зайд Батсуур 
багийн Духын сайр хэмээх газар бүлэг булш 
болон дугуй хүрээтэй хиргисүүр байна.

Духын булш, хиргисүүр

4. Дэлгэрэхийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 2 км зайд Батсуур 
багийн нутаг Дэлгэрэх хэмээх газар янз бүрийн 
хэлбэртэй дараастай булш, хиргисүүр байна.

Дэлгэрэхиин булш, хиргисүүр

5. Овоотын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 11 км зайд Сангийн 
далай багийн нутаг Овоотын дөрвөлж хэмээх 
газар цөөн булш, хиргисүүр бий.

Овоотын булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

иэцэн-Уул сум

6. Рашаан дэнжийн дурсгаят газар

Сумын төвөөс урд зүгт 21 км зайд Оройн товгор 
багийн нутагт Рашаан дэнж  хэмээх газар 
хиргисүүр болон буган чулуун хөшөө, хүн чулуун 
хөшөө зэрэг олон төрлийн дурсгалууд нэг дор 
байна.

Рашаан дэнжийн хүн чупуун хөшөө

Рашаан дэнжийн буган чулуун хөшөө

7. Ширээ чулууны үзүүрийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 3 км зайд Батсуур 
багийн нутаг Ш ирээ чулууны үзүүр хэмээх газар 
олон тооны хиргисүүр бий.

Ширээ нуурын үзүүрийн хиргисүүр

8. Янживийн шилийн хүн чулуун хөшөөд, 
булш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 26 км зайд 
Ж аргалант багийн нутаг Янживийн шил хэмээх 
газар 3 хүн чулуун хөшөө байна. Мөн эдгээрийн 
ойролцоо дугуй дараастай булш бий.

Янживын шилийн хүн чулуун хөшөөд

Янживын шилийн хүн чулуун хөшөөд

Янживын шилийн булш
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ШИЛҮҮСТЭИ СУМ

Ш илүүстэй сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын хошуунаас салгаж байгуулсан. Тус 
сум 2013 оны байдлаар 2.7 мянган га газар нутагтай, 1.8 мянган хүн амтай, 
76.5 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Чандмань суурин нь аймгийн 
төвөөс урагш 110 орчим км зайтай оршдог.

1. Асгатын амны буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
2. Бор ботготой уулын хиргисүүр
3. Дааган дэлийн буган чулуун хөшөөний цогцолбор
4. Мааньтын амны хиргисүүр
5. Мандалт уулын хөшөө чулуу
6. Өрөмтийн хиргисүүр
7. Сумын төвийн дэргэдэх хиргисүүр
8. Ухаагийн өвөрийн хиргисүүр
9. Уртын чандманы хүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТА Г ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Шилүүстэи сум

1. Асгатын амны буган чулуун хөшөө, 
хиргисүүр

3. Дааган дэлийн буган чулуун хөшөөний 
цогцолбор

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 45 км зайд Баян- 
Улаан багийн нутаг Асгатын аманд дугуй 
хүрээтэй хиргисүүр болон 4 буган чулуун хөшөө 
бий.

Асгатын амны хиргисүүр

Асгатын амны буган чулуун хөшөө

2. Бор ботготой уулын хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 30 км зайд Баян улаан 
багийн нутаг Бор ботог хэмээх газар дугуй 
болон дөрвөлжин хүрээтэй тойрсон тахилийн 
байгууламжтай 30 гариуй булш, хиргисүүр 
байна.

Бор ботготой уулын хиргисүүр

Сумын төвөөс хойд зүгт 40 км зайд Баян-Улаан 
багийн нутаг Дааган дэл хэмээх газар 8 буган 
чулуун хөшөө бүхий цогцолбор бий.

Дааган дэлийн буган чулуун хөшөөд

4. Мааньтын амны хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 11 км зайд 
Хөгжил багийн нутаг Мааньтийн ам хэмээх цөөн 
хиргисүүр байна.

Мааньтын амны хиргисүүр (урдаас)

5. Мандалт уулын хөшөө чулуу

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 24 км зайд Хөгжөл 
багийн Мандалт уулын баруун талд хөшөө чулуу 
байна.

Мандалт уулын хөшөө чулуу



ЗАВХЛН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  Х Ө Л Л Ө Х  АУРСГАЛ

Шилүүстэи сум

6. Өрөмтийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 25 км зайд Баян 
улаан багийн нутаг Өртөмт хэмээх газар дугуй 
хүрээтэй, хүрээн дотороо нэмэлт байгууламжтай 
том хиргисүүр байна.

7. Сумын төвийн дэргэдэх хиргисүүр

Сумын төвийн зүүн урд талд дугуй хүрээтэй 
голын дараас нурсан хиргисүүр байна.

Сумын төвийн дэргэдэх хиргисүүр

8. Ухаагийн өвөрийн хиргисүүр

Сумын төвийн зүүн хойш 38 км зайд дугуй 
дараастай хиргисүүр болон жижиг чулуун 
байгууламж байна.

Ухаагийн өвөрийн хиргисүүр

9. Уртын чандманы хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 22 км зайд Сайхан 
багийн нутаг Уртын чандмань хэмээх газар 
тахилын онгоны голд хүн чулуун хөшөө байна.

Уртын чандманы хүн чулуун хөшөө

Уртын чандманы хүн чулуун хөшөө
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ЭРДЭНЭХАИРХАН СУМ
Эрдэнэхайрхан сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар 
хурлын тогтоолоор хуучны Хан тайшир уулын Сэцэн сартуулын 
хошуунаас салгаж Чандмань-Өлзийт нэртэй байгуулжээ. 1952 онд 
Чандмань сумын 6, 7, 8, 9, 11, 12-р багууд, Завхан мандал сумын 8-р 
багаар Эрдэнэхайрхан сумыг байгуулжээ. Тус сум 2013 оны байдлаар 
4.2 мянган га газар нутагтай, 1.5 мянган хүн амтай, 146.7 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Алтан суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун хойш 90 гаруй км зайтай оршдог.

1. Ар сайрын хиргисүүр
2. Бага хөлийн хадны зураг, хиргисүүр
3. Барзангийн хиргисүүр
4. Гүнгийн арын хүн чулуун хөшөөд
5. Дунд согооны овооны булш, хиргисүүр
6. Их бэлчирийн хүн чулуун хөшөө
7. Их бэрхийн хиргисүүр
8. Хар нуурын Тээгийн үзүүрийн тахилын онгон
9. Хар цагааны хадны зураг
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Эрдэнэхаирхан сум

1. Ар сайрын хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 52 км зайд Мөсөн 
багийн нутаг Ар сайр хэмээх газар дугуй хүрээтэй 
том хиргисүүр байна.

3. Барзангийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 33 км зайд Мөсөн багийн 
нутаг Барзан хэмээх газар том жижиг хэмжээтэй 
бүлэг булш, хиргисүүр байна.

Ар сайрын хиргисүүр Барзангийн хиргисүүр

2. Бага хөлийн хадны зураг, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 9 км зайд Алтан 
багийн нутаг Бага хөл хэмээх газар буга, янгир, 
чоно зэрэг ан амьтны болон тамга тэмдгийг 
дүрсэлсэн хадны зураг бий. Мөн тэнд байна 
дугуй, дөрвөлжин хүрээтэй цөөн хиргисүүр 
байна.

Бага хөлийн хадны зураг

Бага хөлийн хиргисүүр

4. Гүнгийн арын хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 54 км зайд Мөсөн 
багийн нутаг Улаагчны хар нуурын эрэг дээр 
Гүнгийн Ар хэмээх газар 2 тахилийн онгон 2 хүн 
чулуун хөшөө бий.

Гүн харын хүн чулуун хөшөөд

5. Дунд согооны овооны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 34 км зайд Мөсөн багийн 
Дунд согооны овооны энгэрт бүлэг булш, 
хиргисүүр байна.

Дунд согооны овооны булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  Н ҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ , СОЁАЫ Н ҮА  ХӨ Д А Ө Х  ДУРСГАА

Эрдэнэхаирхан сум

6. Их бэлчирийн хүн чулуун хөшөө 7. Их бэрхийн хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 54 км зайд Мөсөн 
багийн нутаг Их бэлчир хэмээх газар цагираг 
байгууламжын голд гартаа хүний нүүрний 
дүрслэл бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Их бэлчирийн хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Их бэлчирийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 12 км зайд Алтан 
багийн нутаг Их бэрх хэмээх газар дугуй 
дараастай бүлэг хиргисүүр байна.

Их бэрхийн хиргисүүр (урдаас)

8. Хар нуурын Тээгийн үзүүрийн тахилын 
онгон

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 46 км зайд Алтан 
багийн нутаг Хар нуурын эрэг Тээгийн үзүүр 
хэмээх газар зэл чулуутай тахилын онгон байна.

Хар нуурын тахилын онгон

9. Хар цагааны хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 20 км зайд Алтан 
багийн нутаг Хар цагаан хэмээх газар хадны янз 
бүрийн сэдэв, дүрслэлтэй хадны зураг байна.

Хар цагааны хадны зураг



ЯРУУ СУМ

Яруу сумыг 1959 онд Алдархаан, Чандмань-Өлзийт, Улаагчин сумдаас 
салган байгуулсан. Тус сум 2013 оны байдлаар 4.9 мянган га газар 
нутагтай, 2.0 мянган хүн амтай, 127.5 мянган толгой малтай байна. Сумын 
төв Чандмань суурин нь аймгийн төвөөс хойш 40 орчим км зайтай оршдог.

1. Арслан толгойн хүн чулуун хөшөөд
2. Бага нуурын хөшөө чулуу
3. Босгын хүн чулуун хөшөө
4. Бумбатын адагийн хүн чулуун хөшөөд
5. Галтын адагийн буган чулуун хөшөө, хүн чулуун хөшөөд
6. Дайлуугийн арын хүн чулуу хөшөөд
7. Зүйлийн эхний хиргисүүр
8. Сумын төвийн дэргэдэх хүн чулуун хөшөө, хиргисүүр
9. Тэмээн сүүлийн голын буган чулуун хөшөө, хүн чулуун хөшөө
10. Хар чулуутын гозгорын булш, хиргисүүр
11. Чандмань уулын булш, хиргисүүр
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Яруу сум

1. Арслан толгойн хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс урд зүгт 2 км зайд Хэц улаан 
багийн нутаг Арслан толгойн шил хэмээх газар 
тахилын онгоны зүүн урд талд улаан боржин 
чулуугаар уралсан хүн чулуун хөшөө бий. 
Түүнээс баруун урагш 900 м зайд мөн цагаан 
боржин чулуугаар уралсан нэгхүн  чулуун хөшөө 
таилын онгоны хашлга дотор сум хэвтэж байна.

Арслан толгойн 1-р хүн чулуун хөшөө, тахилын онгон

Арслан толгойн 2-р хүн чулуун хөшөө

2. Бага нуурын хөшөө чулуу

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 6 км зайд Хэц 
улаан багийн нутаг Бага нуур хэмээх газар 
жижиг чулуун хашлга бүхий 10 гаруй хөшөө 
чулуун байна.

Бага нуурын хөшөө чулуу (урдаас)

3. Босгын хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 8 км зайд Хэц 
улаан багийн нутаг Босго хэмээх газар тахилын 
онгон болон хүн чулуун хөшөө бий. Үүнээсхойш  
400 м зайд мөн нэгхүн  чулуун хөшөө байна.

Босгын хүн чулуун хөшөөд (урдаас)
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Яруу сум

ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

4. Бумбатын адагийн хүн чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс урд зүгт 4.5 км зайд Хэц улаан 
багийн нутаг Бумбатын адаг хэмээх газар 
хоорондоо 200-300 м зайд 4 хүн чулуун хөшөө 
байна.

Бумбатын адагийн хүн чулуун хөшөө

5. Галтын адагийн буган чулуун хөшөө, хүн 
чулуун хөшөөд

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 7 км зайд Зүйл 
багийн нутаг Галтын адаг хэмээх газар нэг буган 
хөшөө бий. Мөн тэр орчимд тахилын онгон 
бүхйи хоёр хүн чулуун хөшөөд байна.

Галтын адагийн буган чулуун хөшөө

Галтын адагийн хүн чулуун хөшөөд

Галтын адагийн хүн чулуун хөшөөд
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН Ү А  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Яруу сум

6. Дайлуугийн адагийн хүн чулуу хөшөөд

Сумын төвөөс урд зүгт 3 км зайд Хэц улаан 
багийн нутаг Дайлуугийн адаг хэмээх газар 
тахилын онгон бүхий хоёр бүтэн, нэг хугархай 
уран нарийн хийцтэй хүн чулуун хөшөөд бий.

8. Сумын төвийн дэргэдэх хүн чулуун 
хөшөө, хиргисүүр

Сумын төвийн хойно дөрвөлжин хүрээтэй 
хүргисүүр болон цөөн булш, хүний нүүрний 
дүрслэл бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Дайлуугийн адагийн хүн чулуун хөшөөд

Дайлуугийн адагийн хүн чулуун хөшөөд

7. Зүйлийн эхний хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 25 км зайд Зүйл 
багийн нутаг Зүйлийн их хэмээх газар дугуй 
хүрээтэй том хиргисүүр байна.

Зүйлийн эхний хиргисүүр

Сумын төвийн дэргэдэх хиргисүүр

Сумын төвийн дэргэдэххүн чулуун хөшөө
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ЗАВХАН А Й М Г И Й Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫ Н Ү А  ХӨ А А Ө Х  АУРСГАЛ

Яруу сум

9. Тэмээн сүүяийн гояын буган чулуун 
хөшөө, хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс урд зүгт 2 км зайд Чандмань 
багийн нутаг Тэмээн сүүлийн голын нэг буган 
чулуун хөшөө байна. Мөн тэр орчимд тахилын 
онгон бүхий хүн чулуун хөшөө байна.

Тэмээн сүүлийн голын хүн чулуун хөшөө

Тэмээн сүүлийн голын буган чулуун хөшөө

Ю.Хар чулуутын гозгорын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 18 км зайд Зүйл 
багийн нутаг Хар чулуутын гозгор хэмээх газар 
дөрвөлжин хүрээтэй, хиргисүүр болон дөрвөн 
буландаа хөшөө чулуутай бүлэг булш байна

Хар чулуутын голын булш, хиргисүүр

И.Чандмань уулын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойд зүгт 44 км зайд Өргөн 
багийн нутаг Чандмань уулын бэлээр дөрвөн 
буландаа хөшөө чулуутай дөрвөлжин болон 
дугуй дараастай бүлэг булш байна.

Чандмань уулын булш, хиргисүүр

Чандмань уулын булш, хиргисүүр
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Завхан аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдпөх дурсгалын жагсаалт

Алдархаан сум
1. Бор толгои хиргисүүр
2. Донойн хөндийн хиргисүүр
3. Жигэстэй амны хиргисүүр
4. Жигэстэй хөшөө чулууд
5. Загастайн давааны хүн чулуун хөшөө, тахилын 

онгон
6. Мандаат уулын хиргисүүр
7. Мөнгөт хясааны дурсгал
8. Нарийний амны хөшөө чулуу
9. Ногоон толгойн тахилын онгон, хөшөө чулуу
10. Халзан бүргэдтэй уулын хиргисүүр
11. Хөөрөгийн амны баишинтын булш, хиргисүүр
12. Хөөрөгийн амны булш
13. Хөх толгойн хүн чулуун хөшөө
14. Хөшөөтийн амны тахилын онгон, хүн чулуун хөшөө
15. Хөшөөтийн узүүрийн булш, хиргисүүр
16. Хужир толгоин тахилын онгон
17. Цувираагийн ялаатын хүн чулуун хөшөө, тахилын 

онгон
18. Ширээгийн өвөрийн төвд бичээс
19. Ямаат уулын хиргисүүр
20. Яруугиин хүрээний туурь

Асгат сум
1. Дуут хадны зураг
2. Салхитын хадны зураг
3. Сант толгойн булш, хиргисүүр
4. Харгантын дөрөлжийн хиргисүүр
5. Хөх хадны зураг

Баян тэс сум
1. Баян хөндийн дөрөлжийн хиргисүүр
2. Буга согоотын амны хиргисүүр
3. Бужирын хийдийн туурь
4. Дүнгэгийн булш, хиргисүүр
5. Дээд харгантын хиргисүүр
6. Зайгал голын хиргисүүр
7. Их Жаргалантын булш, хиргисүүр
8. Могой хүрээний туурь
9. Улаан үзүүрийн хиргисүүр
10. Хачигиин оулш, хиргисүүр
11. Хачигийн хийдийн туурь
12. Хөх хошууны булангиин тахилын онгон
13. Хужир толгойн буган чулуун хөшөө, тахилын онгон
14. Хужир толгойн булш, хиргисүүр
15. Хүрээний талын тахилын онгон
16. Хүрээний талын хүн чулуун хөшөө
17. Хүүшийн булш, хиргисүүр
18. Цагаан голын хүн чулуун хөшөө
19. Шивээтийн дэнжийн хиргисүүр

Баянхайрхан
1. Адуун чулууны хөшөө чулуу
2. Алтан булагийн хүн чулуун хөшөө
3. Агитын өврийн буган чулуун хөшөө
4. Асгат тахилын онгон
5. Баян тохойн хүн чулуун хөшөө
6. Дунд улаан булагийн хүн чулуун хөшөө
7. Замын довон хүн чулуун хөшөө
8. Мод толгойн шилиин булш, хиргисүүр
9. Навтгар боомын хиргисүүр
10. Наран Баян хайрханы хиидийн туурь байна.
11. Нарангийн өврийн тахилын онгон
12. Овоотын хиргисүүр
13. Урт булагийн дөрөлжийн хүн чулуун хөшөө
14. Хавтгай булагхөшөө чулуутай тахилын онгон
15. Хавчигулааны булш, хиргисүүр
16. Хөшөөтийн чулуун байгууламж
17. Хужиртын хиргисүүр
18. Цагаан нуурын тахилын онгон

Завханмандал сум
1. Дунд эмгэний хиргисүүр
2. Чандмань толгоин хүн чулуун хөшөө
3. Таван ламын толгойн хиргисүүр
4. Эмгэн хэмээх хөшөө чулуу, хиргисүүр
5. Хүйтэн цохио хиргисүүр
6. Хүйтэн чулууний хүн чулуу хөшөө
7. Цомбой хар толгойн хадны зураг
8. Хар үзүүрийн булш, хиргисүүр
9. Олон индэртийн хадны зураг, тамга тэмдэгийн 

дурсгал

Идэр сум
1. Ар дугуйн маанийн үсэг
2. Ар дугуйтын Нүд булагийн буган чулуун хөшөөд
3. Дашпилжээлэн хиидийн туурь
4. Доод ногооны амны буган чулуун хөшөөд
5. Загастай багийн нутаг Доод модоттолгойн Хамбын 

хурээний туурь
6. Мухарын амны гэл хадны зураг
7. Наран мандалын дэнж Ялгуусан хутагтын хүрээний 

тл/урь
8. Номхоны хөндийн хиргисүүр
9. Төмөртийн голын мэргэн цохионы хадны зураг
10. Тунын бөөргийн хүн чулуун хөшөө
11. Хар усны шанаагийн хиргисүүр
12. Хүрэн хонхын булш, хиргисүүр

Их уул сум
1. Бумбатын амны булш, хиргисүүр
2. Цагаан сайрийн цагаан хонх хадны зураг
3. Цагаан сээрийн хүнхийн амны хөшөө чулуу
4. Цагаан сээрийн бэлчирийн булш, хиргисүүр
5. Баян ухаагийн Дашрабжаалан хийд
6. Овоот толгойн хүннү булш, хиргисүүр
7. Цэцүүхийн бэлчир тахилын онгон, мэлхий чулуу
8. Ороонгын хөх хадны хиргисүүр
9. Хүүшийн амны хүн чулуун хөшөө
10. Зулзагатын амны буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
11. Овголжын хүн чулуун хөшөө
12. Шивэртэйн булш, хиргисүүр
13. Зартын хүрээний туурь
14. Хөх хясааны буган чулуун хөшөө
15. Хөх хясааны хиргисүүр

Нөмрөг сум
1. Ангиртын хиидийн туурь
2. Байшинтын э г у й н  зосон зураг
3. Баян улааны булш, хиргисүүр
4. Бэрхийн өвөлжөөний хадны зураг
5. Өвөр шивэртэйн буган чулуун хөшөө
6. Сумын төвийн хиргисүур
7. Сэрвэнгийн үзүүрийн булш, хиргисүүр
8. Талын толгоин хүн чулуун хөшөө
9. Элст аргалын хүн чулуун хөшөө
10. Ялаат нуурын буган чулуун хөшөө зүүн, хиргисүүр

Отгон сум
1. Алтан толгойн тахилын онгон
2. Бага нарийны амны хиргисүүр
3. Бадрал багийн Хөшөө нуур буган хөшөө
4. Баянбулагийн амны хиргисүүр
5. Бор бургасын амны хиргисүүр
6. Булагийн эхний тахилийн онгон
7. Буянт багийн төвийн хиргисүүр
8. Гэндэнпилийн дацан
9. Гялгарын амны буган хөшөө
10. Гялгарын амны тахилын онгон
11. Гялгарын амны хиргисүүр
12. Жаргалантын хиргисүүр
13. Их нарийний амны булш
14. Ихэрийн дөрөлжийн хиргисүүр
15. Модот булагийн хадны зураг, бурханы хөрөг
16. Нарангын амны хөшөө чулуутаи тахилийн онгон
17. Нарийний амны хигисүүр
18. Нарийний доод амны хиргисүүр
19. Өртөмтийн амны хиргисүүр
20. Сайханы амны хиргисүүр
21. Жаргалантын хиргисүүр
22. Сумын төвийн буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
23. Сэнжит цохионии хигисүүр
24. Ташуугиин бэлийн тахилын онгон
25. Ташуугийн бэлийн хиргисүүр
26. Түрэгийн амны буган чулуун хөшөө
27. Тээлийн амны булш
28. Улаан чулууны амны тахилын онгон
29. Халтарын хийдийн туурь
30. Хар согоотын хиргисүур
31. Хар цохионы булангиин хиргисүүр
32. Хая нуурын тахилын байгууламж
33. Холбоо нуурын буган чулуун хөшөө
34. Хонголын амны хиргисүүр
35. Хөх богочны амны хигисүүр
36. Хөшөөтийн Хөшөө буган хөшөө
37. Хужиртын адагийн буган хөшөөд
38. Хуягтын амны тахилын онгон
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39. Цахлайт нуурын хойд дэнжийн тахилын онгон
40. Шар усны уулзварын буган чулуун хөшөө, 

хиргисүүр
41. Шарилын амны хиргисүүр 

Сантмаргац сум
1. Айраг нуурын хүн чулуун хөшөө
2. Айрагиин хөндийн буган хөшөө
3. Алаг толгой хөшөө чулуутай тахилын онгон
4. Ар цагдуулын тахилын онгон
5. Бага хонгилын монгол, төвд бичээс
6. Баян нуурын тахилын онгон, хүн чулуун хөшөө
7. Баянголын хүн чулуун хөшөө;
8. Бөхийн өлийн зосон зураг
9. Буга согоотын Дуут хадны хадны зураг
10. Гацааны бичигт хатны хятад бичээс
11. Дөрвөлжингийн арын хүн чулуун хөшөө
12. Дунд булагийн арын хүн чулуун хөшөө
13. Дунд улааны дэнжийн хүн чулуун хөшөө
14. Дуутын өрийн хүн чулуун хөшөө
15. Заидангийн арын хадны зураг
16. Зараагийн голын тахилын онгон
17. Их маргацын дөрөлжийн булш, хиргисүүр, хөшөө 

чулуу, тахилын онгон
18. Их хонгилын хүн чулуун хөшөө
19. Овоон дэлийн булш, хиргисүүр

Сонгино сум
1. Сонгино хайрхан уулын булш, хиргисүүр
2. Сонгино хайрхан уулын хадны зураг
3. Сэнжийн арын хүн чулуун хөшөө
4. Сэрвэнгийн өндөрийн тахилын онгон
5. Тариат голын ар, Бүст уулын чулуун байгууламж
6. Тариатын хүрээний туурь
7. Усны уулын булш, тахилын байгууламж
8. Хар ямаатын хүн чулуун хөшөө
9. Хотонгийн өвөр булш, хиргисүүр
10. Хөшөөтийн өврийн тахилын онгон
11. Хөшөөтийн хүн чупуун хөшөө
12. Хөшөөтийн эрэгиин тахилын онгон
13. Хун тайжийн суудалын хиргисүүр

Тосонцэнгэл сум
1. Ав далайн хүрээний туурь
2. Агьтын ам тахилын баигууламж
3. Агьтын ам тахилын онгон
4. Байшинтийн хүрээний туурь
5. Баян улааны хиргисүүр
6. Бонтгоны бэлийн хиргисүүр
7. Дунд шумуултайн булш, хиргисүүр
8. Мөрөнгийн хиргисүүр
9. Өндөрийн өвөлжөө хадны зураг
10. Тээлийн амний хөшөө чулуутай тахилын онгон
11. Улаан хадны өвөлжөөний хадны зураг
12. Хужиртын өвөлжөө булш
13. Чаргатын амны буган чулуун, хөшөө хиргисүүр
14. Шумуултайн Дааган дэлиин хиргисүүр, хадны зураг
15. Шумуултайн хүрээний туурь

Түдэвтэй сум
1. Аргалант багийн Голын эхийн
2. Аргалантын хийдийн туурь
3. Гозгорын дэнжиин булш, хиргисүүр
4. Голын эхиин хүн чулүун хөшөө, хиргисүүр
5. Их улааны дөрөлжиин хиргисүүр
6. Салхит хужиртын хиргисүүр
7. Сантын хүн чулуун хөшөө
8. Улаан толгойн хиргисүүр
9. Урианхай булагиин хүн чулуун хөшөөд
10. Хар чулуу хадны зураг
11. Хөндлөнгийн хүн чулуун хөшөө
12. Хөшөөтийн булш, тахилын байгууламж
13. Хунхуйн хүн чулуун хөшөө
14. Ялаатын дөрөлжийн хөшөө чулуу
15. Янгирт цохионы хадны зураг

Тэлмэн сум
1. Даян бүүвэй баатар хэмээх хүн чулуун хөшөө
2. Дунд шургахын Хаалга хадны зураг
3. Дээд хавчигийн булш, хиргисүүр
4. Сумын төвийн бүган чулуун хөшөө
5. Улаан үзүүрийн буган чулуун хөшөө
6. Улаан хадны хүрээний туурь
7. Хөх тээвийн хүн чулуун хөшөө

8. Хүрээний шовхын чулуун байгууламж
9. Хясаагийн булш, хиргисүүр
10. Цагаан толгойн хөшөө чулуу
11. Шовхийн хүрээний туурь
12. Ягаан цохионы булш, хиргисүүр

Тэс сум
1. Аргалантын ухаагийн булш, хиргисүүр
2. Балбар хайрханы булш, хиргисүүр
3. Барчигарын хадны зураг
4. Бичигтийн ухаагийн хадны зураг
5. Бэрхийн ар ширэгтэйн булш, хиргисүүр
6. Гандангийн тохойн хийдийн туурь
7. Голын хөндлөнгийн өврийн хадны зураг, хиргисүүр
8. Дөрийн дөрөлжийн булш, хиргисүүр
9. Дэрэстиин сүмийн туурь
10. Заяагийн Өвөр хуүшиин хиргисүүр
11. Заяагийн үзүүриин булш, хиргисүүр
12. Зүр хайрханы өврийн Амбаны гэрийн буйрь
13. Зүрийн овооны руни бичээс
14. Их бэрхийн ар уулын арын хадны зосон зураг
15. Их уул арын тахилын онгон
16. Нартын өвөлжөөний хадны зураг
17. Овгорын хадны зураг, хиргисүүр
18. Суман хадны булш
19. Талын толгой хадны зураг, булш, хиргисүүр
20. Улаан гацааны дөрөлжийн булш, тахилын онгон
21. Урд Хуулагийн Цацтай агуй, хиргисүүр
22. Урд хушуу буган чулуун хөшөө, хиргисүүр, тахилын 

онгон
23. Халбангийн арын их амны хиргисүүр, хөшөө чулуу
24. Хар ус, Бурхантын өврийн төвд бичээс
25. Хиргисүүрийн ам буган буган хөшөө, хиргисүүр
26. Хөндлөнгийн арын хиргисүүр, тахилын байгууламж
27. Хөшгийн арын хиргисүүр
28. Шавар дохойн буган чулуун хөшөө

Улиастай
1. Жинст толгойн бичээс
2. Музейн урд байрлах хүн чулуун хөшөө,
3. Сангийн хэрмиин дээд үзүүрийн булш
4. Сангийн хэрэм
5. Сангийн хэрэмийн пайз
6. Цанын баазын энгэрийн хиргисүүр

Ургамал
1. Баян уулын хүннү булш, тахилын онгон
2. Бага цохио хиргисүүр
3. Майхан улаан хадны зураг
4. Холбоогийн хадны зураг
5. Бага нартын хадны зураг
6. Улаан толгойн хадны зураг
7. Бага хайрхан хадны зураг, булш, хиргисүүр
8. Ар дингийн хүн чулуун хөшөө
9. Хүнгүйн хүн чулуун хөшөө
10. Хүнгүй голын хиргисүүр
11. Хулжийн голын хөвөөний булш, тахилын 

байгууламж
12. Чулуут толгойн ар шилийн хадны зураг
13. Нуур зөөхийн хиргисүүр, маанын үсэг

Цагаан хайрхан сум
1. Агитийн хүрээний туурь
2. Ар цуурайн эртний хотын туурь
3. Дуутын хүрээний туурь
4. Поврон хэмээх дурсгал
5. Хөөрөгийн амны тахилын онгон
6. Цагаан булагийн амны хиргисүүр
7. Цайны гүдгэрийн хадны зураг
8. Цахарын амны хүрээний туурь
9. Шар хадны маанын үсэг
10. Ширээгийн голын буган чулуун хөшөө
11. Шороотын их улааны хиргисүүр

Цагаан чулуут сум
1. Ар дэлгэрийн амны хүн чулуу
2. Бурхантын ёроол хадны зураг
3. Гүүтийн улаан дээд үзүүр хиргисүүр
4. Дугантын хиргисүүр
5. Жинст тахилийн онгон
6. Зүүн арц уулын дээд үзүүрт хиргисүүр
7. Их булагиин буган чулуун хөшөө, хиргисүүр
8. Их булагийн тахилиин онгон, булш
9. Өндөр цохио хиргисүүр

118



10. Уньтийн ам хиргисүүр
11. Халзангийн хиргисүүр, тахилын байгууламж
12. Халзангын амны хүн чулуун хөшөөд
13. Хяларын өвөлжөө хадны зүраг
14. Шарга морьтын өвөлжөөнии хадны зураг

Цэцэн уул сум
1. Дэлгэрлэнгийн булш, хиргисүүр
2. Ширээ чулууны үзүүрийн хиргисүүр
3. Духын сайрын булш, хиргисүүр
4. Тэмээний чулуу хиргисүүр
5. Улаан энгэриин өврийн хиргисүүр
6. Овоотын дөрвөлжийн булш, хиргисүүр
7. Байтасын хүн чулуун хөшөө
8. Мод толгойн өвриин хиргисүүр
9. Шотойн өврийн хиргисүүр
10. Галуутай ихийн хиргисүүр
11. Галуутын хүн чулуун хөшөөд
12. Рашаан дэнжиин хиргисүүр буган хөшөө
13. Рашаан дэнжийн хүн чулуун хөшөө
14. Хар үзүүрийн булш, хиргисүүр
15. Янжу шасарын шилийн хүн чулуун хөшөө

Шилүүстэй сум
1. Баруун ухаагийн өвөр хиргисүүр
2. Бор ботгогын хиргисүүр
3. Дааган дэлийн буган хөшөөд
4. Дөрвөлжин уулын хадны зураг
5. Их мянганы өвөрийн Ном буянт хэмээх суварга
6. Маантийн ам хиргисүүр
7. Мандалт уулын баруун талын хөшөө чулуу
8. Нарованчин хийдийн туурь
9. Өргөн Ширэгийн хүрээний туурь
10. Өртөмтийн хиргисүүр
11. Сумын төвийн зүүн талын хиргисүүр
12. Талын амны зэл чулуу
13. Уртын чандмань хүн чулуун хөшөө
14. Ухаагийн өвөрийн булш

Эрдэнэхайрхан сум
1. Ар сайр тахилын онгон, хиргисүүр

2. Бага хөлийн хадны зураг
3. Бараа хадгалдагийн өвөр булш, хиргисүүр
4. Барзангиин булш, хиргисүүр
5. Бэрхийн хиргисүүр
6. Гүнгийн Арын хиргисүүр, хүн чулуун хөшөө
7. Гүнгийн үзүүрийн хиргисүүр, хөшөө чулуун
8. Дааган дэлиин хөшөө чулуу
9. Дунд согооны овооны энгэрт хиргисүүр
10. Дунд улааны хаяа хиргисүүр
11. Их бэлчирийн хүн чулуун хөшөө
12. Их бэрхиин хиргисүүр
13. Их хөлийн өвөр буган хөшөө, хүн чулуун хөшөө
14. Мөсөнгийн адагиин хиргисүүр
15. Тосонгын амны адагтахилын онгон
16. Урд улааны хаяагийн хиргисүүр
17. Хадатын хиргисүүр
18. Хар нуурын Тээгиин үзүур хиргисүүр,тахилын онгон
19. Хаяа худагийн дөрөлжиин хиргисүүр
20. Хөшөөтийн хөшөө чулуу

Яруу сум
1. Арслан толгойнт хүн чулуун хөшөө
2. Бага нуурын хөшөө чулуу
3. Босгиин хүн чулуун хөшөөд
4. Бумбатын адагиин хүн чулуун хөшөөд
5. Галтын адагийн буган чулуун, хөшөө чулуун хүн 

хөшөө
6. Далиугийн адагийн хүн чулуун хөшөөд
7. Зүйлийн эхийн хиргисүүр
8. Өртөөнтийн хүн чулуун хөшөө
9. Сумын төвийн хүн чулуу хөшөө, булш, хиргисүүр
10. Тахьдаг овооны шилиин булш, хиргисүүр
11. Тэмээн сүүлийн голын буган чулуун, хөшөө, хүн 

чулуун хөшөө
12. Хар чулуутын гозгорын булш, хиргисүүр
13. Хөшөөтиин адагийн тахилын онгон
14. Хөшөөтийн амны хөшөө чулуу
15. Хүйсхайрхан булш, хиргисүүр
16. Хэц улааны булш, хиргисүүр
17. Чандмань уулийн булш
18. Элстийн үзүүрийн булш

Товчилсон үгийн тайлал

АДХ
АИХ
АНУ
БНМАУ
БНПАУ
БНХАУ
БСШУСЯ
здтг
ЗСБНХУ
икомос
итх
мзтсхэ
МУБИС
МУИС
мхг
мхзэ
НҮБ
НШУС
ОХУ
САА
СнЗ
ССАЖЯ
СӨТ
УБХ
УИХ
УНБМС
ШУА
ШУХ
ЭСЯ
ЮНЕСКО

Ардын Депутатуудын Хурал
Ардын Их Хурал
Америкийн Нэгдсэн Улс
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс
Бүгд Найрамдах Польш Ард Улс
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам
Засаг Даргын Тамгын Газар
Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс
/ЮОМОЗ буюу 1п1егпайопа1 СоипсП оп Мопитеп1з апс1 ЗКез/ Хөшөө дурсгал болон дурсгалт 
газрыг хамгаалах Олон Улсын Зөвлөл 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Монгол Зөвлөлтийн Түүх Соёлын Хамтарсан Экспедици
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Мэргэжлийн Хяналтын Газар
Монголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэл
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага
Нийгмийн Шинжпэх Ухааны Сургууль
Оросын Холбооны Улс
Сангийн Аж Ахуй
Сайд нарын Зөвлөл
Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яам
Соёлын өвийн төв
Улсын Бага Хурал
Улсын Их Хурал
Улсын Нэгдсэн Бүртгэл-Мэдээллийн Сан 
Шинжлэх Ухааны Академи 
Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн 
Элчин Сайдын Яам
/Ш Е 5 С О  буюу 11пКес1 Ыайопз ЕбисаИопа!, ЗаепИЛс, апс1 СиИига! Огдап12аИоп/
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага
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