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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 эхлээд 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 Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг багтаасан 12 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 128 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 таниулах зорилготой гаргаж байгаа учир мэдээллийг товчлон оруулсан болно. 
Уншигч та Монгол нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалын талаар илүү их мэдээлэл авах, эсвэл энэхүү 
цомогтой холбоотой санал хүсэлт, шүүмж 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

Р О К Е М О К Э

ТРе ЫаИопа! Сеп1ег 1ог Си11ига1 НегИаде ипбег 1Ре Мт1з1гу о1 ЕбисаИоп, СиИиге, Зс1епсе, апб Зрог^з Раз р1аппес1 
1о гед1з1ег, боситеп! апб та ке  туеп1огу 1ог 1Ре Ыз1опса1 апб си11ига1 1ттоуа Ы е  ргореЫез о1 МопдоПа апб 

11115 \л/огк Ра5 1тр1етеп1ес1 5тсе  2008. 1п 1Ре 1гате\л/огк 0111115 рго|ес1, Ию Ы51опса1 апб си11ига1 1ттоуа Ы е  ргорег- 
Ие5 а1 3500 5Ие5 т  КРепЫ, Зйк1пЬаа1аг, Оогпос1, ОогподоЫ, Соу|5йтЬег, Зе1епде, ОагкЬап-11и1, ОгкЬоп, Ви1дап, 
ОубгкЬапда!, Оипс1доу|, Тбү АгкЬапда!, 2аукЬап, ОтпбдоУ! ргоу|псе5 Ьауе гед151егеб апб боситеЫеб, апб ба1а 
да1Ьегеб т1о 1Ье Ред151гаИоп апб 1п1огтаЬоп 31а1е 0а1аЬа5е о1 Си11ига1 НеЫаде.

А1т1пд 1о га15е а\л/агепе55 оп Ы51ог1са1 апб си11ига1 1ттоуа Ы е  ргореЫее атопд 1Ье риЬПс, 1Ье рЬо1о са1а1од5 аге 
Ье1пд риЬПбЬеб Ьу 1Ье ЫаИопа! СеЫег 1ог Си11ига1 НеЫаде \л/ЫсЬ тс1ибе5 1Ье ба1а 1гот 1Ье РедюЫаПоп апб 1п- 
1огтаНоп 31а1е 0а1аЬа5е о1 Си11ига1 НеЫаде апб ба1а со11ес1еб 1гот 1Ье Не1б геееагсЬ. ТЫ5 Ите, 1Ье 121Ь 5епа1 
са1а1од 1пс1иЫпд Ы51опса1 апб си11ига1 1ттоуа Ы е  ргорегПее о1 ОтпбдоУ! Ргоу|псе 15 Ье1пд |Ыгобисеб 1о уои. Рог 
1Ыб са1а1од, 1о1а1 128 5Не5 Ы51опса11у, сиИигаИу, апб 5С1еп1Л1са11у уа1иаЫе т  ОтпбдоУ! Ргоутсе \л/еге 5е1ес1еб, апб 
1Ье1г Ьпе1 бебспрИопб, 1осаИоп5 оп 1Ье тар , апб 1Ье N51 о11ттоуа Ы е  ргорегПее 1п еасЬ 5оит о1 ОтпбдоУ! ргоутсе 
\л/еге аНасЬеб т  1Ье Ьаск.

ТЫ5 5епа1 са1а1од 15 по1 беЫса1еб 1ог 1Ье асабет1с иее, 1П51еаб И 15 беЫса1еб 1о ргото1е 1Ье 1трог1апсе о1 ргеееп/- 
1пд Ы51опса1 апб си11ига11ттоуа Ы е  ргорегИее апб га15е риЬПс а\л/агепе55 1ог1Ье Ье11ег ипбег51апЫпд.

Оеаг геабеге, И уои Ьауе апу биддебИопе, сЫ1С15т5 ог И уои \л/аЫ 1о Нпб ои1 то ге  аЬои11Ье Ы51опса1 апб сиИигаI 
1ттоуа Ы е  ргорегПее о1 МопдоПа, р1еа5е соп1ас1 и5 1ЬгоидЬ 1Ье аббгееб о1оиг огдатгаИоп.

\Л/е ЬеПеуе 1Ьа1 Ьу геу|е\л/тд 1Ьеее 5епа1 са1а1од5,1Ье геабег \л/Ш де11Ье кпо\л/1ебде а550С1а1еб \л/НЬ 1Ье Ы51опса1 апб 
си11ига1 1ттоуа Ы е  ргорегПее т  МопдоПа апб \л/ои1б д|уе 1Ье1г соЫпЬиНоп 1о 1Ье рго1ес1юп апб ргебеп/аИоп о11т -  
тоуаЫ е ргорегПее апб ра551пд 1Ьет 1о 1Ье 1и1иге депегаИопе.

Аи1Ьогэ



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 эрхэлж байсан 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 болтухайн улсорны 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 дурсгалыг хамгаалах хууль, 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 нэг талаас Монгол нутгийг бүхэлд нь хамарсан эртний дурсгалуудын 
талаарх бүртгэл судалгаа дутмаг байсан, нөгөө талаас дэлхий нийтийн соёлын өвд хэрхэн хандах хандлага 
бүрэн төлөвшиж тогтоогүй 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 ойлголтыгөөрчилжхүн 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, шинжлэх 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 Улс түүх, 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 өвийг хамгаалах 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 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, АНУ 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 баримтжуулалт 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.
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Монгол Улсын хувьд түүх, соёлын үл хөдлөх д үрсгалыг бүртгэн 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 ажлыг 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 дугаартушаал 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 СӨҮТ-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 бааз болсон бөгөөд, эдгээр мэдээллийг ашиглаж 
1998 онд Засгийн газраас “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, Шинжлэх Ухаан 
технологийн их сургууль зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд хууль, журмын дагуу археологи, палеонтологийн 
хайгуул, малтлага судалгаа хийж түүх, 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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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 орчмын 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 
дурсгалыгаймгийн хамгаалалтын жагсаалтаасулсын хамгаалалтын жагсаалтад оруулах шаардлага урган гарсан 
зэргээсүүдэн “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.

Д урсгалт 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, цагүеийгтөлөөлжчадах 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 
хамгаалалтын бүстэй дурсгал болсон 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, Гэсэр сүм, Богд хааны ногоон 
ордон, Чойжин ламын сүм, Дамбадаржаа хийд, Гэр хэлбэрт 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;

дурсгалтай хамтатган хамгаалалтад авсан байна.
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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 нийгмийн хүчин зүйлд бусдын соёлыг үл 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 шавьж үүрлэн элдэвтөрлийн хүчиллэг ялгадас 
ялгаруулан чулуулгийн мөхлөгт сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.

Соёлын өв, түүх, соёлын дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах нийгмийн төлөвшил бүрэлдээгүй энэ үед хадны зураг,
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эртний хөшөө чулуун дурсгалыг аж ахуйн зорилгоор ашиглах, эртний бичээс, хадны 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. СӨҮТ- 
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 Засгийн газрын 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Чулуун 
соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрт чулуун соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах, чулуун соёлын өвийг хамгаалах, 
сэргээн засварлах, чулуун соёлын өвийг сурталчлах, чулуун соёлын өвийгтүшиглэсэн аялал жуулчлалын шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг ажлуудыг 2019-2024 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

Монгол Улсын төрөөстүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалтзүйлийгхадгалжхамгаалах, 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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ТНе сНуегзИу оЛп1е11ес1иа1 апс1 рМуз1са1 си11ига1 МегИаде с1епуес1 Тгот апс1 сгеа1ес1 Ьу ЬитапИу 1ЬгоидЬ 1Ье 1опд 
Ыз1опс репос! оТ И те 15 с1аз5|Т1ес1 1пТо Тапд1Ые апс1 1пТапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде Ьу ТЬе1г Тогтз апс1 1с1епТШе5. 

1пТапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде 15 с1еТ1пес1 ае ТЬе ргасТюее, герге5епТаТ10П5, ехрге5510П5, кпо\л/1ес1де апс1 5кШ5, ав \л/е11 
35 ТЬе теТгитепТб, оЬ]есТ5, агПТасТб апс1 а55оааТес1 си1Тига1 ерасеб, апс1 Тапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде тс1ис1е5 аМ оТЬег 
рЬу51са1 оЬ]есТ5 5исЬ ав топитепТб, ЫеТопс ЬиНсИпде, бТаТиее, т и е е и т  |Тет5 апс1 оТЬегв \л/ЫсЬ Ьауе 51дп|ТюапТ 
ЫбТопс апс1 агТ15Т1с уа1ие То МопдоНа. Тапд1Ые си1Тига1 ЬепТаде 15 1с1епТ|Т|ес1 ае тоуаЫ е апй 1тто уа Ы е  ргорегПеб 
сЬагасТепгес! Ьу ТЬе1г еТогаде, тоЬШТу, 512е5 апс1 а55оааТес1 51дп1Т|сапсе \л/|ТЬ ТЬе1г опд1паТ10п.

Ае 5ТаТес1 ш ТЬе 1972 УЫЕЗСО “СопуепТюп ТогТЬе РгоТесТ1оп оТТЬе \Л/ог1с1 Си1Тига1 апс! ЫаТига! НепТаде” асТорТес! 
Ьу ТЬе 17ТЬ Сепега! СопТегепсе, ТЬе “Си1Тига1 НепТаде” 15 с1а55|Т|ес1 1пТо ТЬгее 5иЬсаТедопе5 Ьу 1Т5 1ттоуаЫ е 
сНбТтсТюпб 85 ТоПо\л/5:

- МопитепТв: агсЫТесТига! \л/огк5, \л/огк5 оТ топитепТа! 5си1рТиге апс! ра1пТ1пд, е1етепТ5 ог вТгис 
Тигев оТап агсЬео1од1са1 паТиге, теспрТюпб, сауе с1\л/еШпд5 апс! сотр1ех ТеаТигее, \л/ЫсЬ аге оиТ 
еТапсНпд иЫуегеа! уа1ие Тгот ТЬе ЫеТопс, агП5Тю апс! 5с1епТ|Т|с ро1пТ оТ у|е\л/,

- Сгоире оТ ЬиПсНпд: дгоире ог еерагаТе ог соппесТес! ЬиПсНпде \л/ЫсЬ, Ьесаиее оТТЬе1г агсЫТес 
Тиге, Ьотодепе1Ту ог ТЬе1г р1асе 1п ТЬе 1апс15саре, аге оТ оиТеТапсНпд итуег5а1 уа1ие Тгот ТЬе 
ро1пТ оТ у|е\л/ оТ ЫеТогу, агТ ог 5С1епсе,

- 3|Те5: \Л/огк5 оТ т а п  ог ТЬе сотЫпес! \л/огк5 оТ паТиге апс! оТ та п , апс! агеае 1пс1исНпд 
агсЬео1од1са1 51Те5 \л/ЫсЬ аге оТ оиТеТапсНпд ип|уег5а1 уа1ие Тгот ТЬе ЫзТопса!, ае5ТЬеТ1с, 
еТЬпо1одюа1 ог апТЬгоро1од1са1 ро1пТ5 оТ у|е\л/)

МопдоПа 15 опе оТТЬе псЬееТ соипТг1е5 \л/|ТЬ ЫбТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5, сгеаТес! Ьу апс! сТепуес! 
ТготТЬе потасНс реор1е’5 МТе5Ту1е оТСепТга! А51а, апс! Тгап5т1ТТес1 Тгот депегаТ1оп То депегаТюп. 1п 2014, МопдоПа 
Ьае геу|5ес1 Ие 1а\л/ оп “РгоТесТюп оТ Си1Тига1 Нег|Таде” 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ ТЬе 1пТегпаТ1опа1 си1Тига1 ЬепТаде 
ргоТесТ1оп 5Тапс1агс15 апс! МопдоПап Соп5Т|ТиТюп оТ 1992. 1п ТЬе Згс1 агПс1е оТТЬе 1а\л/ |Т бТаТее ТЬаТ, “ ...1тто уа Ы е  
ргорегПеб 1пс1ис1е агсЬео1одюа1 ЛпсМпдг 5исЬ ае 5Ье1Тег оТ апаепТ реор1е, си1Тига1 1ауег5 оТ апаепТ 5еТТ1етепТ, 
а р1асе иеес! То Ье иеес! Тог гЫЫпд апс! 1пс1и5Тгу, Тити1и5, дгауе, ТотЬ, 5аспТ1аа1 51Те5, т а п  бТопе, сТеег еТопе, 
агсЬео1од1са1 агПТасТб, госк ратТтде, госк 1П5спрТ1оп5, апаепТ 5еТТ1етепТ5, апаепТ Ш1П5, апаепТ са5Т1е5, апаепТ 
\л/аП5, сотр1ех оТ агсЫТесТиге, Тетр1е5, топабТепеб, еТгееТб, едиагеб (о1с1 апс! ге1аТес1 \л/№ ЫеТопса! асТтТу), 
арагТтепТе апс! ЬиПсНпде ге1еуапТТо 1псНу|с1иа15 апс! еуепТб 51дп1Т1сапТ 1п ЫбТогу, ЫбТопса! апс! си1Тига1 51Те5, ТоббПб 
т1сгоогдап15т5, р1апТ5 апаепТ ап1та15, апс! ра1еопТо1од1са1 51Те5.

ЗТаТе 1пс1ерепс1епсу апс! си1Тиге 15 ехрге55ес1 Ьу ТЬе си1Тига1 ЬепТаде, еереааПу ЫеТопса! апс! си1Тига11ттоуаЫ е 
ргорегПеб. 1Т 15 оТ иТтовТ 1трогТапсе Тог оиг доуегптепТ То рау с1о5е аТТепТ10п То ргоТесТ апс! еаТедиагс! ТЬе 
1ттоуаЫ е ргореЫе5 оТ МопдоПа.

а\л/ апс! роМс1ез оп ргоТесТюп оТ Ы5Тог1са1 апс! си1Тига1 ил тоуаЫ е ргорегМез: Р гот ТЬе апаепТ Мтее 
1_МопдоПап5 Ьауе рге5еп/ес1 апс1 ргоТесТес! \л/МЬ геересТ ЫеТопса! апс1 си1Тига1 ЬепТаде, сгеаТес! Ьу ТЬе апсееТогб. 
Реор1е \л/еге Ттес1 \л/КЬ ПуееТоск Тог ехсауаМпд апс1 (Татадтд апаепТ Тити1и5 апс1 ТотЬб. А1бо ТЬе е1с1ег5 Ьауе 
Ьееп ТеасЫпд апс1 Тгап5т1ТТ1пд кпо\л/1ес1де То уоипдег депегаТ1оп5 аЬоиТ ргебетпд  апс1 геересТтд ТЬе 1тто уа Ы е  
ЫеТопс ргорегМее. 1Т15 ЬеПеуес! ТЬаТ “ТЬоее \л/Ьо сТатадее ТЬе 1тто уа Ы е  ЫеТопс ргорегПеб 1пЬепТес1 Тгот ТЬе1г 
апсееТогб, \л/ои1с1 Ьауе Ьас11иск, 5исЬ ае тееМпд \л/МЬ дЬоеТб; 1оее еуе51дЬТ ог а1\л/ау5 Ьау1пд 5 оте  ргоЫ ете” еТс.

1п 1921, аТТег ТЬе Реор1е’5 Реуо1иТ1оп, еТаТе роНсу \л/ае Тогти1аТес1 Тог ргоТесйоп оТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде. 
1п5МТиТе оТ Ьапдиаде апс! ЫТегаТиге Ьае с1еуе1орес11Т5 1пТегпа1 роНсу, ТЬаТ 5ТаТе5 “1п5МТиТе То ргеееп/е апс! ргоТесТ 
ТЬе госк юбспрТюпб апс! госк ра1пТ1пд5 1п МопдоПа”. ТЫб роНсу гета1П5 ав ТЬе МгеТ МопдоНап асТ Тог ЫеТопса! апс! 
си1Тига1 ргоТесМоп. “РгоТесМоп апс! Рге5еп/аТ1оп Реди1аТ1оп Тог Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 НепТаде” \л/ав асТорТес! Ьу ТЬе 
79ТЬ сопТегепсе с1еа510п оТ Рге51сНит оТ ЗТаТе Вада КЬига! 1п 1941.1п ТЬе геди1аМоп К бТаТее ТЬаТ, “ТЬе ЫеТопса! 
апс! си1Тига1 ЬепТаде ех15Т1пд оп МопдоНап ТегпТогу, зМаМ Ье 1п ро55е55юп оТ МопдоПапв”. А1товТ аН рагадгарЬб 
апс! агМс1е5 оТТЫб геди1аМоп асТорТес! Тог 1ттоуаЫ е ргорегПеб ргоТесМоп.
Рог а1тобТ 30 уеагв 51псе ТЬе асТорТюп оТТЬе аЬоуе роПаее МопдоПап доуегптепТ сПс1п’Т та ке  апу сЬапдее То М 
пеМЬег Ьауе ас!орТес1 апу пе\л/ асТ5 Тог ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде рге5еп/аТ1оп. Ро55|Ыу М’5 с!ие То 1П5иТТ|аепТ 
геееагсЬ, 1аск оТреор1е’5 а\л/агепе55 гедагсПпд ТЬе 1трогТапсе оТргоТесМпд ТЬе ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде.

Ву ТЬе сопеепТ оТТЬе Рге51сНит оТ Реор1е’5 СгеаТ КЬига!, ТЬе “Ьа\л/ оп РгоТесМоп оТСЫТига! РгорегПеб оТ Реор1е’5 
РериЬПс оТ МопдоПа” \л/ае асТорТес! 1п 1970, \л/ЫсЬ \л/ае сотргеЬеп51Уе1у апс! бубТетаТюаПу 1пс1ис1ес1 аН си1Тига1 
ТипсТ1оп1пд ге1аТюп5 апс! асТмМеб сопТа1П1пд геееагсЬ, ехаттаТю п, соп5е1л/аТ1оп, рге5егуаМоп, рготоМоп апс! 
сНббеттаТюп оТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде сгеаТес! Ьу Мопдо15. Аб а гевЫТ, ТЬе а\л/агепе55 Ьав пвеп атопд  
реор1е Ьу ТЬе сегТат сТедгее, сЬапдес! ТЬе1г аТМТис1е То\л/агс15 ТЬе си1Тига1 ЬепТаде апс! тсгеаеес! ТЬе1г геересТ апс! 
ге5роп5|ЬШТу 85 \л/еП ае ТЬе1г сопТпЬиТ1оп оп ргоТесМпд апс! рге5егу|пд 1Т. ТЬе 1а\л/\л/а5 еТТесМуе Тгот 1970 То 1994, 
ТЬе репос! оТМте ТЬаТ МопдоНап доуегптепТ Ьае огдатгес! питЬег оТ\л/огк5 Тог 1с!епТ|Ту1пд, гееТоппд ЫеТопса! апсТ



си11ига1 1тто уа Ы е  ргорегНез, а1опд \лл1М 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! 1о де11о кпо\л/ оТ МопдоНап ип1дие си1Тига1 ЬепТаде.

31псе 1990, МопдоПа Ьаз Ьееп с1еуе1ор1пд (ТетосгаТю зоаеТу. АссогсНпд1у ТЬе асТз апс! 1а\л/з \л/еге геу|зес1 апс! 
сотЫпес! \л/|ТЬ с1етосгаТ1с сопсерТз. АсТорТес! Ьу ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига!, ТЬе си1Тига1 Ьег|Таде аз с1еТ1пес1 т  ТЬе пе\л/ 
сопзТ|ТиТ10па1 1а\л/ оТ 1992, “МопдоПап реор1е’з ЫзТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде, зЫепсе апс! 1пТеНесТиа1 ргорегТу зЬаП 
Ье ипсТег ТЬе ЗТаТе ргоТесТюп оТ МопдоПа”. 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ |Т, ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! асТорТес! “Ьа\л/ оп РгоТесТюп 
оТ Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегПез” 1п 1994. ТЬе 1а\л/ соогсНпаТес! питЬег оТ си1Тига1 ге1аТ1опз сотЫпес! \л/|ТЬ ТЬе 
сопсерТз оТ сТетосгасу. Апс1 |Т с1еТ1пес1 ТЬе спТепаз оТ о^есТз То Ье 1пс1ис1ес1 1пТо ЫзТопса! апс! си1Тига1 1ттоуа Ы е  
ргорегПез. 1п 2001, аТТег ТЬе зеуега! атепсТтепТз тасТе оп “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТ Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегПез оТ 
1994”, агТю1ез оТ ргоТесТ1оп оТ 1пТапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде \л/еге ас1с1ес1 апс! Ьаз сЬапдес! То ТЬе “РгоТесТ1оп 1_а\л/ оТ 
Си1Тига1 НепТаде”. 31псе 2001, ТЬе доуегптепТ Ьаз Ьееп епТогапд “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТ Си1Тига1 НепТаде”, т  МопдоПа. 
Си1Тига1 ЬепТаде ргоТесТ1оп апс! ргезе1л/аТ1оп 15 сотр1еТе1у соогсНпаТес! Ьу ТЫз 1а\л/.

ТосТау, си1Тига1 ЬепТаде 155иез, рагТ1си1аг1у 1тгпоуаЫе ргорегПез таТТегз аге соогсНпаТес! Ьу зоте  агПс1ез оТ ТЬе 
ТоПо\л/тд 1а\л/з, зисЬ аз “РгоТесТ1оп 1_а\л/ оТСи1Тига1 НепТаде”, “Ьапс1”, “М1пега1з” , “РгоТесТес! Агеаз”, “С птта ! 1а\л/” еТс.

МопдоПа Ьаз ]о1пес1 1п ТЬе 1пТегпаТ10па1 адгеетепТз, сЬагТегз апс! сопуепТ1опз Тог р гезе тп д  апс! ргоТесТ1пд ТЬе 
си1Тига1 ЬепТаде: “1954 УЫЕЗСО СопуепТ10п ТогТЬе РгоТесТюп оТСи1Тига1 РгорегТу 1п ТЬе ЕуепТ оТАгтес! СопТНсТ” 1п 
1964; “1972 Ш Е 5 С О  СопуепТ10п Тог ТЬе \Л/ог1с1 Си1Тига1 апс! ЫаТига! НепТаде” т  1990; “1970 УЫЕ5СО СопуепТ10п 
оп ТЬе Меапз оТ РгоЫЬШпд апс! РгеуепТ1пд ТЬе 1Шс|Т 1трогТ, ЕхрогТ апс! ТгапзТег оТО\л/пегзЫр оТСи1Тига1 РгорегТу” 1п 
1991; апс! “2003 Ш Е 5 С О  СопуепТ10п Тог ТЬе ЗаТедиагсНпд оТТЬе 1пТапд|Ые Си1Тига1 НепТаде” т  2005.

ГП| ед15ТгаТюп апс! гезеагсЬ оТ ЫзТопса! апс! си1Тига11т т о у а Ы е  ргорегПез: ТЬе ИгзТ гезеагсЬ апс! ехат1паТ10п 
Г \\л /о гк  оп 1тто уа Ы е  ЫзТопса! апс! си1Тига1 ргорегПез ш МопдоПа зТагТес! 1п 1889, Ьу Риз51ап гевеагсЬег Ы.М 
ҮасТппТееу аТ ТЬе ОгкЬоп Р|уег \/а11еу. 51псе ТЬеп, Тог оуег а Ьипс1гес1 уеаге, МопдоПап гевеагсЬегб апс! 5сЬо1аг5 
Ьауе сТопе та п у  геееагсЬ \л/огк5 апс! ехат1паТ10П5 оп ЫбТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПеб Ьаеес! оп ТЬе 
агсЬео1одюа1 апс! еТЬпо1од1са1 ТЬеопее апс! теТЬосТе, 1п соорегаТ1оп \л/|ТЬ ТЬе геееагсЬегб апс! ехрегТе оТ Ри551а, 
Р|п1апс1, Ь15А, Нипдагу, Зарап, Ргапсе, С егтап, СЫпа, Когеа апс! оТЬеге. Ае а гееи1Т оТ ТЬоее геееагсЬ \л/огк5, 
гевеагсЬегб апс! ехрегТе Ьауе со те  То ТЬе сопс1и5юп ТЬаТ 1тто уа Ы е  ргорегПеб оТ МопдоПа аге 1пс1еес1 ап 1трогТапТ 
рагТ 1п ТЬе ЫеТогу апс! сЫТиге. А1ео ае а геви1Т оТТЬеее геееагсЬ \л/огк5, ИгбТ 1пТогтаТ1оп апс! гед15ТгаТ1оп сТаТаЬаве 
еубТет Тог 1тгпоуаЫе ргорегПеб \л/ае сгеаТес!.

Ред15ТгаТ1оп апс! с1оситепТаТ1оп 15 соп51с1егес1 ае а рптагу 5Тер Тог ргоТесТ1оп оТ 1ттоуаЫ е ЬепТаде ргорегПеб. Ма1п 
о^есТме оТ ТЬе гед15ТгаТ1оп апс! сТоситепТаТюп 15 То 1с1епТ|Ту ТЬе сиггепТ уа1ие апс! 5ТаТи5 оТ 1тгпоуаЫе ргорегПеб 
Ьу с1еТегт1п1пд ТЬе1г 512е, Тогт, гесепТ сопс1Шоп, сТатадее апс! гед15Теппд апс! с1оситепТ1пд ТЬет Ьу рЬоТо, укТео 
апс! Ьапс! с1га\л/тд5. Ву со11есТ1пд ТгиТЬТи! 1пТогтаТ1оп апс! таШпд ТЬе соггесТ гед15ТгаТ1оп5 оТ1ттоуаЫе ргорегПеб 15 
е55епТ1а1 То тсгеаее реор1е’5 сопТпЬиТ1оп оп си1Тига1 ЬепТаде ргоТесТ1оп, То соПесТ с1еТаПес1 тТогтаТюп оп си1Тига1 
ЬепТаде, То е ха тте  апс! сопТго! ТЬе си1Тига1 ЬепТаде еуо1иТ1оп (То сотраге раеТ апс! сиггепТ бТаТие), апс! То ргоу|с1е 
ТЬе пдЬТ 1пТогтаТ1оп То риЫю, ге1еуапТ доуегптепТ адепае5 апс! То га15е ТЬе1г а\л/агепе55.

АТТегТЬе Реор1е’5 Реуо1иТ1оп, 1ттоуаЫ е ргорегТ1е5 гед15ТгаТюп апс! с1оситепТаТ1оп бТагТес! т  МопдоНа ЬуТЬе тТегпа! 
роПсу оТ 1п5Т|ТиТе оТ Ьапдиаде апс! Ь|ТегаТиге “1п5Т|ТиТе Тог гед15ТгаТ1оп, с1оситепТаТ1оп апс! ргоТесТ1оп оТ Ы5Топса1 
апс! си1Тига1 ЬепТаде”. 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ |Т, ТЬе 1п5Т|ТиТе Ьае огдатгес! геееагсЬ \л/огк5 т  Тиу, АгкЬапда!, Ви1дап, 
и\л/игкЬапда1 ргоутсев Тог гед15ТгаТ1оп апс! сНд|Та1 (ТоситепТаТюп оТ ТЬе“Запс1адПп КЬПс1”, Тетр1е топаеТегу оТ 
“ЕгсТепе 2ии” апс! “Вагиип КЬигее”. 31псе 1935, ТЬе РгеТесТига! РеееагсЬ СепТеге \л/еге е5ТаЬП5Ьес11п еуегу ргоу|псе 
оТ МопдоНа, апс! герге5епТаТ1уе5 апс! тетЬегв \л/еге арро1пТес1. ТЬегеТоге Ьиде атоипТ оТ ге1еуапТ 1пТогтаТ1оп апс! 
сТоситепТе оп ЫеТопса! апс! си1Тига1 ЬепТаде \л/еге даТЬегес! апс! гесоуегес!.

АТ ТЬе епс! оТ 1941, ипсТег ТЬе ас1т1п15ТгаТ1оп оТ Мг. РеЬее (геееагсЬег апс! 5С1епТ15Т оТ ЫбТогу оТ МопдоПап АсасТету 
оТ Заепсее) ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Ьапдиаде апс! Ь|ТегаТиге,соПесТес1 “АгсЬео1од1са11пТогтаТ1оп сТаТаЬаее оТ МопдоПа” апй 
ргерагес! а пе\л/ Тогт Тог си1Тига1 ЬепТаде геееагсЬ таТепа15 апсТ 1пТогтаТ1оп. ТЫб \л/огк Ьав Такеп Т\л/епТу уеаге. Апс1 
ТЬе сТаТаЬаее \л/ае с1еуе1орес1 апс1 епЬапсес! аппиаНу \л/|ТЬ пе\л/ сТаТа оТ ТЬе агсЬео1од1са1 ехсауаТюпе апй геееагсЬ 
\л/огк5. “АгсЬео1од1са1 тТогтаТюп сТаТаЬаее оТ МопдоПа” \л/ае ТЬе ТкбТ гед15ТгаТюп апс11пТогтаТ1оп сТаТаЬаве Тог си1Тига1 
ЬепТаде, апс1 ТЬе сТаТа оТТЬе сТаТаЬаее Ьае Ьееп керТ апс1 5ауес11п Напс1 \Л/пТТеп ТогтаТ аТТЬе 1п5Т1ТиТе оТАгсЬео1оду 
оТ МопдоПап АсасТету оТ Заепсе.

ТЬе ипШес1 еубТет Тог сТаТа апс11пТогтаТ1оп сТаТаЬаее ТогТЬе гед15ТгаТюп апс1 с1оситепТаТ1оп оТЫбТопса! апс1 си1Тига1 
ЬепТаде \л/ае сгеаТес! 1п 1996. 1п 1994, ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига! асТорТес! ТЬе пе\л/ “ТЬе 1_а\л/ Тог РгоТесТ1оп оТ Н|5Топса1 
апс! Си1Тига1 РгорегПеб” сотЫпес! \ллТЬ пе\л/ соп5Т|ТиТ10п. 1п бесопс! рагадгарЬ оТТЫе 1а\л/, |Т бТаТее ТЬаТ МопдоНа пеесТб 
То Ьауе а еубТетаТю Ред15ТгаТ1оп апс! 1пТогтаТ1оп ЗТаТе ОаТаЬаее Тог Си1Тига! НепТаде”. АссогсНпд То ТЫе агПс1е, 1п



1996 Мт1з1ег о1Си11иге тас1е И1з 71Н огс1ег 1о ез^аЬНзИ а Сеп1ег о1Си11ига1 НегИаде, 1Ьиз 1Ье ез^аЬПзЬтеп! о11Ье 
гед151гаИоп апс11п1:огта110п з1а1е с1а1аЬазе \л/аз 1пс1ис1ес11п 1Ье Ьис1де1. ТЬе с1а1аЬазе гесе|уес11Ье Лгз1 гед1з1га11оп 
апс1 1п1:огта110п о1 Ыз1опса1 апс1 сиИига! ЬеЫаде 1гот М|п1з1гу о1 СиИиге, \л/ЫсЬ \л/аз ргеу|оиз1у со11ес1ес1 Ьу 
1Ье М1Ыз1гу. АссогсНпд 1о 1Ье 1п1егпаИопа1 депега! рппс1ра1з, \л/е аге соПесИпд Ыз1опса1 апс! сиИига! ЬеЫаде 
т1огта1юп Ьу 1Ьгее Ьаз1с са1едопез, аз тоуаЫе, 1тто уа Ы е  апс! 1п1апд1Ые сиИига! ЬеЫаде. \Л/Ьеп \л/е гед1з1ег 
апс! с1оситеЫ Ыз1опса1 апс! сиИига! ЬеЫаде т1о 1Ье с1а1аЬазе, \л/е ге1ег 1о сотр1у \л/ИЬ 1С0М03 Ргтс1р1ез 1ог 1Ье 
КесогсНпд о1М опитеЫ з, Сгоир о1ВиПс1тд5 апс! ЗИев, гаИИес! Ьу 1Ье 111Ь 1С0М03 Сепега! АбеетЫу 1п 1996.

ТЬгоидЬ 1996-1999,1п 1Ье 1гате\л/огк о11Ье сгеаИоп о1“Н|51опса1 апс! Си11ига1 РгореЫеб о1МопдоПа” диЫеЬоок, 
5рес1аП515 апс! гевеагсЬегб о11Ье СеЫег о1 Си11ига1 НеЫаде рагИс1ра1ес1 т  1Ье питЬег о1 Ие1с1 геееагсЬ \л/огк5 
апс1 со11ес1ес1 1п1огта11оп оп сиггеп1 51а1и5 1ог 1тто уа Ы е  ргорегНее апс1 1Ье1г 1осаП1у. Ае а гееиИ, тое1 о11Ье 
1тто уа Ы е  ргорегИее 1п1огта11оп \л/ае со11ес1ес1 1п1о Ред151гаИоп апс1 1п1огта1юп 31а1е 0а1аЬа5е о1 Си11ига1 
НеЫаде. СопеедиепИу, 1Ье “Ь|51 о1 Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 1ттоуаЫ е РгореЫее 1ог 31а1е, Ргоутсе” 
\л/ае геу|5ес1, апс1 “ЫаИопа! Рго]ес11ог 1Ье Рго1есИоп апс1 Соп5е1л/аИоп о1 Н|51ог1са1 апс1 Си11ига1 НеЫаде” \л/ае 
1тр1етеЫес11п1998.

Тойау, 1Ье 1п51Ии1е о1 Н|51огу апс1 АгсЬео1оду, 1Ье 1п51Ии1е о1 Ра1еоЫо1оду апс1 Сео1оду о1 МопдоПап Асас1ету 
о1 Зс1епсе, 1Ье 1Ыегпа11опа1 1п51Ии1е 1ог 1Ье 31ис1у о1 ЫотасНс СмНгаИопз, 1Ье МопдоПап ип|уег511у о1 Зс1епсе 
апс1 ТесЬпо1оду, 1Ье ЫаИопа! М иееит о1 МопдоПа, Оераг1теп1 о1 АЫЬгоро1ду апс1 АгсЬео1оду а11Ье ЗсЬоо! о1 
Зос1а1 Зс1епсе, 1Ье ЫаИопа! ЫЫуегеИу о1 МопдоПа, Оераг1теп1 о1АгсЬео1оду а1 ип1уег5Ну о11ЛаапЬаа1аг апс11Ье 
“КЬоус!” ип|уег511у аге так1пд 1еда1 агсЬео1од1са1 ехсауаИопе апс1 геееагсЬ \л/огк5, апс1 соПесИпд 1Ье 1п1огта11оп 
1ог 1тто уа Ы е  ргореЫее.

Н1з1опса1 апс1 си11ига1 1т т о у а Ы е  ргорегИез 1п рго1есИоп о1 з1а1е апс! ргоу!псе: “Рго1есИоп апс1 
Рге5е1л/аНоп Ри1е 1ог Н|51опса1 апс1 Си11ига1 РгореЫев” \л/ае ас1ор1ес1 Ьу 1Ье 791Ь соп1егепсе с1ес1510п о1 

Рге51сНит о131а1е Вада КЬига! 1п 1941. А1 Ие 5есопс1 аррепсНх, 1Ье рге51с1|ит Ьав с1ес1с1ес11о 5е1ес! 15 1тто уа Ы е  
ргореЫее ае 1Ье Иге! йедгее 51а1е рго1есИоп, 16 1тто уа Ы е  ргореЫее ае а 51а1е рго1есИоп. Айег айорИпд 1Ье 
“1_а\л/оп Рго1есИоп о1Си11ига1 РгореЫее о1Реор1е’5 РериЫю МопдоНа” т  1970, Ьу 1Ье 4201Ь ге5о1иИоп о11971 Ьу 
СоипсП о1 М|П151ег5 о1 МопдоПа, Ьав ас1ор1ес11Ье “Ы51 о1 Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 НеЫаде о1 Реор1е’5 
РериЬПс МопдоПа”, Ьае 5е1ес1ес1 21 1тто уа Ы е  ргореЫее 1ог 1Ье 51а1е рго1есИоп, апс1 106 1тто уа Ы е  ргореЫее 
1ог ргоу|пс1а1 рго1есИоп. АссогсНпд 1о 1Ыб 4201Ь с1ес1510п, 1Ьеве 1тто уа Ы е  ргореЫее тс1ис1е 51а1ие5 ЬиП1 1ог 
т е т о п а ! ригроееб о1 Ыз1опса1 еуеЫе апс1 1псНу|с1иа15, со1итп5, апс1 \л/НЬ 1отЬб, 1ити1и5, апс1еЫ 5еН1етеЫ5, 
апс1еЫ Ш1П5, т а п  51опе5, с1еег 51опе5.

“Ь|5! о1 Рго1есИоп о1 Н|51ог1са1 апс1 Си11ига1 1ттоуаЫ е РгореЫее о1 31а1е, Ргоу1псе” \л/ае геу|5ес1, ассогсНпд 1о 
1Ье атепс1теп15 о1 “Рго1есИоп Ьа\л/ о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 РгореЫев” о1 1994. А11Ье 1Ыгс1 аррепсНх о1 233гс1 
с1ес1510п, 1Ье С оуегптеЫ  о1 МопдоПа Ьае с1ес1с1ес11о 5е1ес! 93 1тто уа Ы е  ргореЫее ае а 51а1е рго1есИоп, 287 
1тто уа Ы е  ргореЫее ае а ргоутс1а1 рго1есИоп, ассогсНпд 1о 1Ье “Ы51 о1 Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 
1ттоуаЫ е РгореЫее о131а!е, Ргоу1псе апс1 сИу ШаапЬаа1аг”. ТЬе Пе! Ьае 5ресШс ги1е5 1ог апс1еЫ Ы51опса1 апс1 
си11ига1 ргореЫев.

1п 1995-1997, 1Ье 51а1е Сгеа! КЬига! атепс1ес11Ье “1_а\л/ о1 МопдоПа оп Ас1т1П151га11уе апс1 ТегЫопа! ЫпИе апс1 
ТЬе1г Соуегпапсе”, апс1 е51аЬП5Ьес1 пе\л/ ас1т1П151га11Уе ипИе. Рог 1Ыб геаеоп, 1Ье пеес1 1о сЬапде 1Ье п а те  о1 
ас1т1П151га11Уе ипИе \л/ае геди1гес1 1ог 1Ье “Ь|5! о1 Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 1ттоуаЫ е РгореЫее о1 
51а1е, Ргоу1псе”. А1ео 1Ье питЬег о1 сНесоуегес! 1тто уа Ы е  ргореЫее Ьу 1Ье 5С1епсе апс1 геееагсЬ огдап12аИоп5 
\л/еге геди1гес1 1о Ье тс1ис1ес1 1п 1Ье 51а1е рго!ес1юп. 1п 1998, Ьу 1Ье 2351Ь с1ес1510п о1 СоуегптеЫ , 1Ье “1.151 о1 
Рго1есИоп о1 Н|51ог1са1 апс1 Си11ига1 1ттоуаЫ е РгореЫее о1 51а1е, Ргоу1псе” \л/ае геу|5ес1. 1п ассогс1апсе \л/ИЬ 
И, 120 1тто уа Ы е  ргореЫее \л/еге 5е1ес1ес1 1ог 1Ье 51а1е рго1есИоп, 233 1тто уа Ы е  ргореЫее \л/еге 5е1ес1ес1 1ог 
ргоу|пс1а11еуе1 рго!ес1юп.

ТЬе УЫЕЗСО \Л/ог1с1 НеЫаде СотгЫНее 1П5спЬес11Ье ОгкЬоп УаПеу Си11ига1 Ьапс15саре /2004/, 1Ье Ре1год1урЫс 
Сотр1ехе5 о11Ье МопдоПап АНа1 /2011/, Сгеа! ВигкЬап КЬаИип Моип1а1п апс! Ие еиггоипсНпд еасгес! 1апс15саре 
/2015/ оп 1Ье \Л/ог1с1 НеЫаде Ые!, 1пс1исНпд уа1иаЫе Ы51опса1 апс1 си11ига1 ЬеЫадев о1Ьитап Ы51огу. Мапу о11Ье 
Ы51опса1 апс1 си11ига11ттоуаЫ е ргореЫее 5е1ес1ес1 т  1Ье 51а1е апс1 ргоу|псе рго!ес1юп аге 1пс1ис1ес11п 1Ье ЬиИег 
гопе оЫЬеее \Л/ог1с1 НеЫаде 5Ие5 1п МопдоНа.

“ТЬе Ьа\л/ 1ог Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 Си11ига1 РгореЫев” о11994 Ьае Ьееп геу|5ес1 апс1 сЬапдес! 1о “1Ье Ьа\л/ 
1ог Рго1есИоп о1Си11ига1 НеЫаде” Ьу 1Ье 51а1е Сгеа! КЬига! 1п 2001. Ае а гееиИ о11Ье рае! 10 уеаге агсЬео1од1са1 
ехсауаИопе апс! геееагсЬ \л/огк5, 1Ье питЬег о1 си11ига1 ргореЫее \л/еге сНесоуегес!, апс1 1иг1Ьег рго!ес1юп \л/ае 
геди1гес1 1ог 1Ье ргеееп/аИоп о11Ьоее ргореЫее. 1п ассогс1апсе \л/ИЬ И, 1Ье “Ь|5! 1ог Рго1есИоп о1 Н|51опса1 апс1 
Си11ига1 1ттоуаЫ е РгореЫее о151а1е, Ргоутсе” \л/ае геу|5ес1 Ьу 1Ье доуегптеЫ  1п 2008. Оп Мау 141Ь о12008, 
1Ье рго1есИоп N51 Ьав Ьееп геу|5ес1 Ьу 1Ье 1751Ь ге5о1иНоп о1 СоуегптеЫ , апс! 175 1тто уа Ы е  ргореЫее \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.

Рго1ес1юп гопе оТ 1ттоуаЫ е ргорегЫез: 1п РагадгарИ 6 оТ агИс1е 16, ТИе “РгоТесИоп 1а\л/ оТ ШзТопса! апс!
СиИига! РгорегПез оТ 1994”, “СоуегптепТ Иаз зеТ ир 0.1-3 кПотеТегз оТргоТесТ1оп гопе агоипс! ТИе Т|1зТопса1 апс! 

си1Тига1 пптоуаЫ е ргорегТ1ез, зисИ аз гета1пз оТапЫепТ сШез апс! зеТПетепТз, ЬиПсНпдз, агсЫТесТиге сотр1ехез 1п 
огЬег То ргоукТе ТЬе 1пТедг1Ту апс! заТеТу ТЬегеоТ ” . 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ ТЫз агТ1с1е, зеТПпд ир ргоТесТ1оп гопез агоипс! 
ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПез оуегза\л/ТЬе1г 51дЫТюапсе оп ЫзТогу, си1Тиге, зЫепсе апс! с1а53|ТюаТ1оп оп зТаТе ргоТесТюп. 
Ву ТЬе 241 зТ гезо1иТюп оТ СоуегптепТ 1п 1997, ТкзТ ргоТесТ1оп гопе \л/аз зеТ ир агоипс! ги1пз оТ КЬагкЬогит ЫТу, 
сар|Та1 оТМопдоПап Етр1ге, соуеппд ап агеа оТ9.69 едиаге кПотеТеге.

ТЬе “РгоТесТюп 1а\л/ оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 РгорегПеб оТ 1994” геу|5ес1 апс! сЬапдес! То “РгоТесТ1оп 1а\л/ оТ Си1Тига1 
НепТаде” Ьу ТЬе ЗТаТе СгеаТ КЬига!, 1п 2001. РагадгарЬе 6, 7, 8 оТ агТю1е 17, ТЬе “РгоТесТюп 1а\л/ оТ Н|5Топса1 апс! 
Си1Тига1 РгорегПеб оТ 1994” ге-епТегес! тТо “РгоТесТ1оп Ьа\л/ оТ Си1Тига1 НепТаде” апс! ТЬе агПс1е Тог теаеигетепТ оТ 
еиггоипсНпд агеав \л/ае гетоуес!

- Ву ТЬе 96ТЬ с1ес15юп оТ 2001, ТЬе ргоТесТюп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе 
Сапс1апТедсЫп1еп КЬПс! топаеТегу, МопаеТегу Сееег, Сгееп Ра1асе оТ Водс! КЬаап,
Тетр1е оТ СЬофп 1_ата, Тетр1е оТ ОатЬас1аг]аа, Тетр1е оТ □аеЬсЬоПоп (\Л/оос1еп 
Тетр1ее), АрагТтепТ оТ СЫп Уап КЬапс1с1оп.

- Ву ТЬе 715Т с1ес15юп оТ2002, ргоТесТюп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе 1П5спрТес1 
топитепТе Тог ВНде КЬап, т е т о п а ! сотр1ех оТ КЫТедт 1п КЬаеЬааТ 5 ои т  оТАгкЬапда! 
ргоутсе, Ш1П5 оТ КЬаг Ва1да5 т  КЬоТопТ 5 ои т  оТ АгкЬапда! ргоу|псе, ТбукЬбп МопаеТегу 
1П ВаТ- 012НТ 5 ои т  оТ 0\л/бгкЬапда1 ргоу|псе, 1П5спрТ1оп5 топитепТ  оТ Топуокик 1п Вауап 
5 ои т  оТТоу ргоу|псе.

- Ву ТЬе 190ТЬ бес1510п оТ2003, ТЬе ргоТесТюп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе сотр1ех оТ 
беег еТопе саНес! р1асе оТ ииеЬдПп 0\л/бг 1п ВигепТодТокЬ 5 оит оТ КЬбУвди! ргоу|псе,
Ш1П5 оТ Ауагда 1п Ое1дегкЬаап 5 оит оТ КЬепТП ргоу|псе, Тетр1е оТ МапгиеЫг 1п Тоу 
ргоутсе, 2 еТопе со1итп5 оТ топавТегу Оап-ЕкЬ 1п ВаупгйгкЬ сИзТпсТ оТ ШаапЬааТаг ЫТу.

- Ву ТЬе 126ТЬ бес1510п оТ2004, ТЬе ргоТесТюп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе Ш1П5 оТ Вагиип 
КЬйгее 1п КЬагкЬопп 5 ои т  оТ 0\л/бгкЬапда1 ргоу|псе, гета1П5 оТ 2 Тетр1е 5 оТ КЬбдпб 
Тагп! т  РаеЬаапТ 5 ои т  оТ Ви1дап ргоутсе 

- Ву ТЬе 70ТЬ бес15юп оТ2006, ргоТесТ1оп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе 1П5спрТ1оп5 
топитепТ  апс! ЬиПсНпд гета1П5 оТТбодТПп Твадаап Ьа15Ып, Ш1П5 оТ КЬаг ВикЬ 1п 0а5ЫпсЫ1еп 
5 ои т  оТ Ви1дап ргоу|псе

- Ву ТЬе 123гб бес1510п оТ2006, ТЬе ргоТесТ1оп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе ОгкЬоп УаИеу 
Си1Тига1 ЬапсТбсаре ае т5спЬес1 оп УМог\6 НепТаде ЫеТ, 1п АгкЬапда!, 0\л/бгкЬапда1,
Ви1дап ргоу|псе

- Ву ТЬе 135ТЬ бес1510п оТ2009, ТЬе ргоТесТ1оп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе ра1еопТо1од1са1 
51Те5 оТ ЕгдеШп 2ооп 1п КЬаТапЬЫад 5 ои т  ОогподоЫ ргоу|псе, сотр1ех топитепТе оТ 
ОпдбТ ш А1ТапЬи1ад 5 ои т  Тоу а1тад, сотр1ех топитепТе оТ 1кЬ КЬбеЬббТ т  Ое1дегкЬаап 
5 ои т  КЬепТП ргоу|псе, сотр1ех топитепТе 6д1бдсЬмп КЬегет, КаеЬаап КЬаб, Огййг 
ТеоЫо 1п ВаТеЫгееТ 5 ои т  оТ КЬепТм ргоу|псе, Ва1с1ап Вегееуеп Тетр1е апб госк ра1пТ1пд5 
1П Отпбс1е1дег 5 ои т  оТ КЬепТН ргоутсе, сотр1ех топитепТе оТ Оипс! Загда1апТ, сотр1ех 
оТТееТбеп КЬап ра1асе5 1п КЬеМеп 5 ои т  оТ КЬепТН ргоу|псе, ЫеТопс ЬиПсНпд саПес!
“Опс1бг КЬогеЬоо” (гесепТ Р1пе АгТ М иееит) 1п СЫпде1Те1 0|5ТпсТ оТ ЫТу (ЛаапЬааТаг,
ЫбТопса! ЬиПсНпд оТ СепТга! Сотт|ТТее оТ Реор1е’5 РагТу апс! Реор1е’5 СоуегптепТ 
(гесепТ М иееит оТТЬе Н|5Тогу оТ (ЛаапЬааТаг)

- Ву ТЬе 1015Т бес15юп оТ 2011, ТЬе ргоТесТюп гопе \л/ае 5еТ ир агоипс! ТЬе топаеТегу А та г 
Ьауа5да1апТ 1п ВагиипЬйгеп 5 ои т  оТЗе1епде ргоу|псе 

- ВуТЬе ... бес15юп оТ2011, ТЬе ргоТесТюп гопе \л/ае 5еТ ир агоипс! ТЬе ЗЬогооп ВитЬадаг 
оТ (Лаап кЬегет 1п Вауаппииг 5 ои т  оТ Ви1дап ргоу|псе 

- Ву ТЬе 104ТЬ бес1510п оТ 2012, ргоТесТюп гопее \л/еге 5еТ ир агоипс! ТЬе ЗирдТмп а т  1п 
тоипТа1п Ыоуоп т  Вогпииг 5 ои т оТТоу ргоу|псе, ЕигатТ апс! ЗигатТуп а т  1п 
тоипТат Ыоуоп т  ВаТейтЬег 5оит, сотр1ех 51Те оТ КЬйппй поЫе (Хюпдпи) 1п Ва1да5ап Та11п 
бпббг-Шаап 5 ои т  оТАгкЬапда! ргоу|псе

СиггепТ зТаТиз апб 1тр1етепТаТ1оп оТ \л/огкз оТ ТЬе ргоТесТюп оТ ЫзТопса! апб си1Тига1 1гптоуаЫе 
ргорегПез: Мапу оТ оиг ЫеТопса! апс! си1Тига1 пттюуаЫе ргорегПеб Ьауе а1геас1у Ьееп бе5Тгоуес1 Ьу ТЬе Ьитап 

асТ1У1Т1е5 апб паТига! апс! \л/еаТЬег бесауе.



31опе топитеп1з аге с1атадес1, сгаскес!, сНзт1едга1ес1 Ьу \л/а1ег, \л/тс1, сЬет1са1 зиЬз1апсез апс1 Ьас1епа1 
с1атадез, \л/ЫсЬ репе1га1ез рогез апс1 сарШапез оТбТопе. Апс1 па1ига1 сНзаз1ег аз а диаке, Иге, \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, тс1и51паП2а1юп, 
Шод1са1 роПсу, 1ггаИопа1 р1апп1пд, геПдюиз 155иез, \л/гопд соп5е1л/аИоп апс1 рго1есйоп, Ьитап 1тргорег ас1МИе5 
аге с1атадтд Ы51опса1 апс1 си11ига1 ЬеЫадев.

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 тНк, ЬиТТег оН оп бТопее, апс1 \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 1ттоуаЫ е ргорегТ1е5. А1бо \л/гШпд 
1еТТег5 ог с1га\л/1пд 1таде5 апс1 5утЬо1б оп апс1епТ госк теспрТюпб апс1 госк ра1пТ1пд5 Таке р1асе.

31псе 1940, МопдоПа Ьае Ьееп огдап121пд питЬег оТгеееагсЬ апс! соп5ег\/аТюп \л/огк5 оп ргоТесТ1оп оТ1ттоуаЫе 
ргорегПе5. 1п 1944, топавТегу ЕгсТепе 2ии апс! Тетр1е АтагЬау5да1апТ \л/еге соп5еп/ес1 апс! гееТогес!. 1п 1960- 
1961, Тетр1е оТ СЬо|]1п 1_ата, Сгееп Ра1асе оТ Водс! КЬаап \л/еге соп5егуес1 апс! гееТогес! ае \л/еН.

1п 1971, ТЬе “Адепсу оТАсас1ету Тог КеееагсЬ апс! ЗсЬете Р1апп1пд оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 РгорегТу” \л/ае 
е5ТаЬП5Ьес1 1п ТЬе СепТга! АгсЫТесТига! 1п5Т|ТиТе. 1п 1973, ТЬе “РееТогаТюп ЬаЬогаТогу оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 
РгорегТу” \л/ае е5ТаЬП5Ьес1 ипсТег ТЬе М|П15Тгу оТ СЫТиге. 1п 1976, ЬоТЬ огдап12аТ1оп5 Ьас1 ип|Тес1 ипсТег ТЬе п а те  
оТ “Сопееп/аТюп апс! Ре5ТогаТ1оп ЬаЬогаТогу оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 РгорегТу” . З тс е  ТЬаТ И те ипТН 1995, ТЬе 
огдаЫгаТюп Ьауе соп5егуес1 т а п у  агсЫТесТига! ЬиПсНпде, 5исЬ ае Егс1епе2ии, АтагЬау5да1апТ, Сапс1апТедсЫп1еп, 
Сгееп Ра1асе оТ Водс! КЬаап, Тетр1е оТ СЬофп Ьата, сотр1ех оТ ТееТбеп КЬап ра1асе5, топавТегу оТ КЬасЫп 
Ьата, арагТтепТ оТ СЫп Уап КЬапс1с1ог], ЫеТопс ЬиПсНпде т  А1ТапЬи1ад ге1еуапТ То ТЬе Реор1е’5 Реуо1иТ1оп еТс. 
А1ео 1оса1 асТгЫЫбТгаТюпб Ьауе ЬиНТ Тепсее, риТ тТгос1исТюп ЬоагсТб пеаг ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПе5 Тог ргоТесТ1пд 
ТЬет.

ТЬгоидЬ 1999-2005, ТЬе “ЫаТюпа! Рго]есТ Тог РгоТесТюп апс! Соп5е1л/аТ1оп оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 1ттоуаЫ е 
РгорегПе5” \л/ав 1тр1етепТес1, огдап121пд а 5у5ТетаТ1с соп5егуаТ1оп апс! рге5е1л/аТ1оп5 оТ ЫбТопса! апс! си1Тига1 
1тто уа Ы е  ргорегПе5.

\ЛЛТЫп ТЬе Тгате\л/огкоТТЫ5 рго]есТ, СепТег оТСи1Тига1 ЬепТаде апс! 1Т5 соп5е1л/аТог5 апс! 5рес1аП5Т5 Ьауе соп5е1л/ес1 
апс! ргееегуес! 1тто уа Ы е  ргорегПе5, тасТе сор1е5 апс! герПсав оТргорегПе5 ТогТЬе еТогаде 1п ТЬе 5ТаТе ТипсТ, \л/ЫсЬ 
аге оТ51дп|ТюапТ ЫбТопса! апс! 5с1епТ|Т|с уа1ие То МопдоПапе. Апс11п ТЬе Тгате\л/огк оТТЫе рго]есТ, питЬег оТ\л/огк5 
Ьауе Ьееп 1тр1етепТес1, 5исЬ ае ЬиПсНпд Тепсев, сопеетпд  топаеТегу апс! Тетр1е ЬиНсНпде, 5еТНпд ир ПдЬТеп1пд 
аггееТегб еТс.

1п 2007, ТЬе “ЫаТ1опа1 Рго]есТ Тог РгоТесТ1оп апс! Соп5е1л/аТ1оп оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 1ттоуаЫ е РгорегПе5” 
асТорТес! Ьу ТЬе ЗОЗгс! с1ес15юп оТ доуегптепТ, Тог рготоТ1пд ТЬе 1тто уа Ы е  ргорегПе5 сотЫпес! \л/|ТЬ ТЬе 
тТгаеТгисТиге апс! Тоиг15т, апс! То ЬиНс! сарас|Ту оТ сопбетаТогб оп си1Тига1 ЬепТаде соп5е1л/аТ1оп. ТЬе рго]есТ 15 
р1аппес1 То Ье ппр1етепТес1 Тгот 2008 ТШ 2015. ТЬе \л/огк Ьае 5ТагТес1. .

ТЬе СоуегптепТ оТ МопдоПа Ьае арргоуес! ТЬе “ЫаТ1опа1 Ргодгат Тог Соп5ег\/аТюп оТ ЗТопе НепТаде” Ьу 1Т5 69ТЬ 
с1ес1510п, 1п 13ТЬ оТ РеЬгиагу 2019. \ЛЛТЫп ТЬе Тгате\л/огк оТТЫе паТ1опа1 ргодгат, ТЬе СоуегптепТ оТ МопдоНа Ьае 
р1аппес1 То 1тр1етепТ гед15ТгаТ1оп, с1оситепТаТ1оп, соп5ег\/аТюп, ге5ТогаТ1оп апс! рготоТ1оп асТМТ1е5 Тог ТЬе еТопе 
си1Тига1 ЬепТаде, апс! |Т Ьае а150 р1аппес1 То сгеаТе апс! с1еуе1ор ТЬе пе\л/ ргосТисТ апс! е е т с е  оТТоипет ЬеТ\л/ееп 
2019 апс! 2024.

МопдоПап доуегптепТ 15 1тр1етепТтд питЬег оТ \л/огк5 оп ргоТесТюп оТ ЫеТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  
ргорегПе5, ЬиТ |Т \л/ав Ьетд сТебТгоуес! апс! сТатадес! Ьу ТЬе 1тргорег асТмТ1е5 оТ реор1е. То 5Тор апс! ргеуепТ ТЫе 
Шеда! асТмТ1е5 оп ЫбТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5, ТЬе еиррогТ оТ1оса1 реор1е 15 е55епТ1а1.

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 
ЫеТопса! апс! сЫТига! ЬепТаде апс! ра55 |Т оп То ТЬе ТиТиге депегаТ1оп5.



ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЕЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ДҮРСГАЛЫН ТҮХАЙ

Өмнөговь аймаг нь Монгол улсын өмнөд хэсэгт, баруун талаараа Баянхонгор, хойд Өвөрхангай, Дундговь, 
зүүн талаараа Дорноговь аймгуудтай хиллэн 165.3 мян.км2 газар нутаг эзлэн оршдог. Аймгийн төв 

Даланзадгад Улаанбаатар хотоос 572 км зайтай оршдог. Өмнөговь аймаг нь ардын хувьсгалаас өмнө Сайн 
ноён хан, Түшээт хан аймагт харьяалагдаж байгаад 1923 оны сүүлчээр Цэцэрлэг мандал, Богд хан уулын 
аймаг нэртэй болжээ.

БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн тогтоолоор Өмнөговь аймгийг 
27 сум, 408 хороо, 8492 өрх, 37.3 мянган малтайгаар байгуулжээ.

2014 оны байдлаар Өмнөговь аймагнь Баяндалай, Баян-Овоо, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, 
Манлай, Ноён, Номгон, Сэврэй, Ханбогд, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо, Цогтцэций гэсэн засаг захиргааны 15 
сум, 58 багтай. Тус аймагт нийт 68 мянган хүн ам оршин суудгаас бүгд Халх ястан амьдардаг аж.

Өмнөговь аймгийн нутаг нь говь цөлийн мужид багтах бөгөөд дунджаар д.т.д. 1300-1600 м өндөрт оршино. 
Энд Аптайн нурууны үргэлжпэл Гурван сайхан, Сэврэй, Ноён богд, Номгон, Тост, Нэмэгт. Аптана уул, Гилбэнт 
зэрэг д.т.д. 3000 м хүртэл өргөгдсөн уул нурууд болон 100 гаруй км үргэлжилсэн Хонгорын элс, хэдэн 100 км 
үргэлжилсэн Галба, Борзон, Зээмэг, Заг, Сүүжийн алдарт их говиуд бий. Хадат, Нэмэгт, Зөөлөн, Энгэр бүлээн, 
Талхит зэрэг олон хүйтэн рашаан, Элгэн, Салхитын халуун рашаан устай.

Хөдөө талын хөрс нь зэс, тугалга, чулуун нүүрс, төмрийн хүдэр, гантиг, хайлуур жонш, усан ба утаат болор 
зэрэг үнэт эрдэнийн баялаг арвинтай.

Тус аймгийн нутагт ган халуунд тэсвэртэй, шим тэжээл сайтай, жижиг навчиттачир ургамал голлосон 250 гаруй 
төрлийн ургамалтай бөгөөд түүний дотор хунчир, алтан үндэс, дэгд, сэржмядаг зэрэг олон төрлийн эмийн 
ургамал элбэг. Хармаг, гоёо, цулхир зэрэг амтлаг ургамал, хайлс, заг, тоорой, жигд гэх мэт мод ургана. Хар 
сүүлт, цагаан зээр, шилүүс, үнэг, хярс, туулай, дорго, суусар элбэг бөгөөд хулан, аргаль, мазаалай, янгир, 
хавтгай, ирвэс зэрэгховор ан амьтад бий.

Өмнөговь аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж судалсан тухай тойм. Манай орны 
говийн бүс нутагт тэр дундаа өнөөгийн Өмнөговь аймгийн нутагт палеонтологи, археологийн судалгааг 

“Эндрюсийн экспедиц” хэмээн алдаршсан “Төв Азийн судалгааны гуравдугаар анги”-ийг Америкийн Байгалийн 
түүхийн музей, Америкийн Азийн нийгэмлэгийн “Ази” сэтгүүлийн газартай хамтран зохион байгуулан 
ажилссанаар эхлүүлсэн билээ. Тус шинжилгээний анги 1922 онд Гурван Сайхан, Баянзаг, 1923 онд Хаалган, 
Баянзаг, Таацын цагаан нуур, Бага Богд, Хаалган, 1925 онд Хаалган, Баянзаг, Орог нуур, Их Богд, Баянзаг, 
Хялга, Хөх хот, Борзон гэсэн чиглэлээр тус тус аялж олон тооны палеонтологийн олдворт газар, археологийн 
дурсгалуудыг илрүүлэн олж, заримыг нь судалгааны эргэлтэд оруулснаар Монголын тухай дэлхийн шинжпэх 
ухаанд таниулсан чухал явдал болжээ.

Мөн 1920-иод оны дунд үед БНМАУ-ын Судар бичгийн Хүрээлэнд уригдан ажиллаж байсан Зөвлөлтийн 
газар зүйч А.Д.Симуков одоогийн Ханбогд сумын нутаг Гурван Зээрдийн агуйн хатмал шарилыг олж 
Улаанбаатар хотод авчирсан нь энэ төрлийн дурсгалын анхлан хөндөж судалсан ажил байсан хэмээн 
судлаачид үздэг.

Тус аймгийн Сэврэй сумын нутагт эртний бичиг бүхий нэгэн чулуу байдаг тухай нутгийн нэгэн залуу багш 
1948 онд тус аймгийн нутагт ажилласан палеонтологийн шинжилгээний ангийнханд мэдээлэхэд, тус 
шинжилгээний ангийн ахлагч И.А.Ефремов бичээсийг үзэж хож им  1962 онд шинжлэх ухаанд мэдээлжээ. 
Үүнээс хойш тус бичээсийг Зөвлөлт, Монгол, Япон зэрэг орны судлаачид шинжилсэн бөгөөд “Сэврэйн 
бичээс” хэмээн нэрлэгдэх болжээ.

1949 оноосаж иллажэхэлсэн Монгол, Зөвлөлтийн эртний судлал угсаатны зүйн хамтарсан шинжилгээний 
ангийн бүрэлдэхүүнд А.П.Окладниковын удирдсан монголын чулуун зэвсгийн үеийг судлах тусгай хэсэг 
судалгаа хийсэн билээ. Тус хэсэг манай орны зүүн болон өмнөд хэсгийн аймгуудад шинжилгээний 
ажил хийж  өмнө мэдэгдээгүй шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хэд хэдэн дурсгалыг нээснээс гадна өмнө 
нь Эндрюсийн экспедиц нээсэн Өмнөговь аймгийн нутаг Шавар ус буюу Баянзагийн чулуун зэвсгийн 
дурсгалт газры гдахин нарийвчлан судалсан байна.

Үүнээс хойш 1957 онд археологич Х.Пэрлээ Өмнөговь аймгийн Бухат Долоон, Цогтцэций, Аргалант, 
Номгон, Ханхонгор, М андал-Овоо зэрэг 7 сумын нутагт хайгуул судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. 
Энэ ажлын үр дүнд тус хайгуул шинжилгээний анги нь Өмнөговь аймгийн Аргалант сумын нутаг дахь
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Годил балгас, Дугшихын балгас (шуудуу), Номгон сумын нутагт буй Шар толгойн хэрэм, И ххэрэм , Хан 
уулын араарөнгөрсөн уртхэрэм , Боронзонгийн Бяруухай булагт байхиххогийн  үлдэгдэл, Баянбулагийн 
туурь зэрэг дурсгалуудыг үзэжтэм дэглэхийн зэрэгцээ эртний хот суурины үлдэгдлийг судлан ерөнхий 
дэвсгэр зургийг үйлдсэн байна. Мөн аймгийн музейн цуглуулгад буй төмөр шилбэтэй хүрэл зэв, хүрэл 
загасны дүрс, хүрэл хутга зэрэг эдлэлүүдийг шинжлээд “энэ бол хүрэл зэвсгийн үеийн хойд хятад, 
монгол, өмнөд сибирийн соёлын хэлхээг зааж  байна” хэмээн дүгнэсэн байдаг.

1960 онд археологич А.П.Окладников, Н.Сэр-Оджав нарын удирдсан Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан 
чулуун зэвсгийн үе судлаханги Өмнөговь аймгийн Оцон М ааньтааспалеолитын үеийн бууцыгилрүүлэн, 
Гурван Сайханы нурууны хойд болон өмнөд талаас олон арван чулуун зэвсэг түүсэн байна. Монгол- 
Зөвлөлтийн археологчид Оцон мааньтын бууцыг 1960, 1962, 1967 онуудад судалсан бөгөөд чулуун 
зэвсгүүд нь дунд палеолитын үед холбогдох бөгөөд Европ, Өвөр Ази, Аф рикийн мөн үеийн дурсгалтай 
олон шинжээрээ адил байсан нь эрдэм шинжилгээний чухал ач холбогдолтой хэмээн үздэг. Энэ 
шинжилгээний анги Манлай сумын нутаг Хар Аргалант хэмээх ууланд Монголын үеийн булш малтан 
шинжилсэн бөгөөд уг булшнаас ширэн хавтага, төм өрхутга , ширэн хоромсоготой нимгэн арьсаар бүрж 
хийсэн наамал модон нум, эмээлийн мод, сумны төмөр зэв зэрэг зүйлс илрүүлэн олсныг В.В.Волков 
1962 онд нийтэлсэн байна.

1969 онд Зөвлөлтийн археологич Э.А.Новгородова хадны зураг судлах зорилгоор хайгуул хийж, тус 
аймгийн Ноён сумын Завсар уул, Аравжих, Манлай сумын Холбоо толгой зэрэг газраас хадны зураг 
илрүүлэн олж, хожим археологич Д.Доржийн хамт нийтлүүлсэн нэгэн сэдэвт бүтээлдээ оруулсан байдаг.

1971-1972 онд Д. Дорж, А .П.Окладников нарын судлаачид Монголын дорнод ба өмнө зүгийн аймгуудын 
нутгаар хайгуул судалгаа явуулснаас Өмнөговь аймгийн нутаг Булган сумын нутаг Баянзаг, Зүүн, Баруун 
Хайрхан уул орчимд мезолитын үеийн бууц шинээр илрүүлэн, Баяндалай, Гурвантэс сумдын нутгаас 
олон сонирхолтой чулуун зэвсэг түүвэрлэсэн байна.

1970-аад онд археологич Д.Навааны удирдлагаар “Говийн бүсийн экспедиц” Өмнөговь аймгийн 
ихэнх сумдаар ажиллажээ. Тухайлбал, Манлай сумын Говийн төхөмд малтлага хийж  хүрэл, төмөр 
боловсруулж байсныг илрүүлсэн бол Номгон сумын нутаг дахь Баянбулагийн туурьд сорилт малтлага 
хийж  200 гаруй төмөр шилбэт хүрэл зэв төмөр зэрэг эд өлгийн зүйлс олжээ. Түүнчлэн, Баян-Овоо 
сумын нутаг дахь Хан хадны булшийг малтан судалж Номгон сумын Алтан үнэгтээс 54 ширхэг “У-ш у” 
зоос олсон мэдээ бий.

1980 онд МЗТСХЭ-ийн хүрэл, төмөр зэвсгийн дурсгал судлах анги Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутаг 
Ихэр гашууны хадны зургийг илрүүлэн олсон байна. Эндэхийн хадны зурагт дүрслэгдсэн тэмээний 
зургийг Д.Наваан тусгай өгүүлэл болгон нийтлүүлж, чулуун зэвсгийн үед хамаарна гэсэн санал 
дэвшүүлжээ.

Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан түүх, соёлын экспедиц 1982 онд Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутаг 
Далан уулын өмнө биеийн нэгэн салбар жалганы хаданд ганц мөр түрэг бичээс илрүүлэн, хуулбарлан 
авсан байна. Бичээсийг “Кипчакийн чоно онгон нь өлзий буянтай болтугай” хэмээн урьдчилан уншсан 
тухай тайландаа оруулсан байдаг аж. Гэвч тус бичээсийг дахин олоогүй өдийг хүрчээ.

1985 онд МЗТСХЭ-ийн А.П.Деревянко, Д .Дорж нарын удирдсан чулуун зэвсэг судлалын анги Монголын 
өмнөд хэсгээр хуучин болон шинэ чулуун зэвсгийн суурин малтан судалж, өргөн цар хүрээтэй хайгуул 
хийснээс Өмнөговь аймгийн Булган, Гурвантэс сумдын нутгаас чулуун зэвсгийн баялаг цуглуулга 
хийжээ.

Геологич Д.Гарамжав тус аймгийн нутгаар хээрийн судалгааны ажлаар явах дашрамдаа Ханхонгор 
сумын нутагт Хан уулын “Ноён хороот” хэмээх газрын орчмоос 9 хэсгээс хадны сийлмэл зураг илрүүлэн 
олж, он цагийгталаар саналаа дэвшүүлэн, нийтлүүлсэн байна.

1987 оны 10 дугаар сард ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд хэдэн жилийн өмнө ирсэн Өмнөговь аймгийн 
Номгон сумын нутагт ХШ-Х1\/ зууны үеийн Монголын нэгэн хааны нэртэй холбогдох бичээс байдаг гэсэн 
мэдээллийг шалгах ажлаар археологич Т.Санжмятав ажиллажээ. Тэрээр бичээс байдаг гэх Худагийн 
бичээс нэртэй газрыг сурвалжлан хайж, улсын хил орчмоос Бичигт хад, Бичигтийн ус зэрэг газар хүний 
толгой, нүүр дүрсэлсэн сонирхолтой хадны зураг болон Босго бэлтгэхийн худаг орчимд эртний булш 
байгааг тэмдэглэжээ.

Мөн 1988 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгээс Н.Сэр-Оджав, Т.Санжмятав нарын бүрэлдэхүүнтэй 
шинжилгээний анги өмнө жил хайгуул хийсэн ХШ-Х1\/ зууны үеийн бичээсийг олж илрүүлэх, мөн Цогт-
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Овоо сумын нутагт байгаа агуйд буй эд өлгийн зүйлсийг шалгах ажлаар тус аймгийн нутагт ажиллажээ. 
Ш инжилгээний анги Худагийн бичээс, Бичигт, Үзүүр бичигт зэрэг газруудаар явж монгол бичээсийг хайсан 
боловч үр дүнд хүрээгүй байна. Харин Цогт-Овоо сумын нутагт орш их Их баяны агуйгаас олдсон эмээл, 
нум, сумыг аймгийн музейгээс авсан байна. Тэрчлэн, Номгон сумын нутагт Пүрэв, Лувсанцэрэн нарын 
мэдээлснээр Уртын амралт ойролцоо орших хадны зургийг очиж үзжээ. Хайгуул судалгааг Т.Санжмятав 
үргэлжлүүлэн Баяндалай сумын нутаг Зүлэгтийн бичигт хадны бичээс, Ноён сумын нутаг Уул худаг, 
Гурван түшмэдийн энгэр, Бадардуу, Сэврэй сумын нутаг Хар дэлийн бууц, Булган сумын нутаг Хадат ус 
зэрэг газраас хадны зураг олж, бүртгэсэн байна. Хүрмэн сумын нутаг Цагаан дэрс хэмээх газар дөрвөн 
буландаа өндөр чулуутай нэгэн дөрвөлжин булш малтан судалжээ.

1990 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгээс зохион явуулсан “Хүннүгийн дурсгал судлах анги” Номгон 
сумын Баянбулагийн туурьд хоёр хэсэг газар малтлага хийж төм өр  сурвалжтай гурван талт болон навчин 
хэлбэрийн хүрэл зэв, “У-ш у” хэмээх эртний зоос, хүрэл толь, хүрэл тамга, ваар, сав суулга, барилгын 
шавар эдлэл, зэвэрч муудсан төмөр эдлэл зэргийг илрүүлэн олсон бөгөөд тустуурийгХ үннүд  дагаар орсон 
хүннү гаралтай “Ж ао Синь” жанжинд зориулан барьсан хот хэмээн үзсэн байна. Мөн энэ шинжилгээний 
анги Бяруухайн сууринд гүймэг ажиглалт хийгээд цахиур чулуугаар хийсэн ялтас, хусуур, үлдэц зэрэг 
шинэ чулуун зэвсгийн үеийн дурсгалыг шинээр илрүүлэн олсон аж.

Орон нутгийн түүх сонирхогч Т.Содной 1995 онд Гурван сайхан уулын Баруун сайханы зүүн үзүүрт “Энгэр 
хайрхан” уулын нэгэн элгэн хаднаас аргал янгир, буга, нум сум агссан хүнийг дүрсэлсэн сийлмэл зураг 
буйг тойм зураг үйлдэн товч мэдээллийг нийтэлсэн байдаг.

1995- 1996 онд М онгол-Орос-Америкийн хамтарсан “Монголын чулуун зэвсгийн үе” төслийн хээрийн 
шинжилгээний анги Булган, Гурван тэс, Сэврэй сумдын нутгаар хайгуул, малтлага судалгаа хийсэн 
бөгөөд Монгол орноос олдсон хуучин чулуун зэвсгийн судалгаанд холбогдох нэгэн сонирхолтой дурсгал 
илрүүлсэн нь Өвөрхангай аймгийн Богд сум, Өмнөговь аймгийн Булган сумдын нутгийн зааг “Цахиуртын 
хөдий”-н суурин юм. Энэ суурин ойролцоогоор 10.000 кв.м талбайд газрын хөрсөн дээр хуучин чулуун 
зэвсгийн доод шатнаас эхлэн шинэ чулуун зэвсгийн үеийн эхэн үеийг хамарсан хэдэн зуун мянган 
дурсгалыг агуулдаг.

1996- 1999 онд Г.Гонгоржав, Г.Энхбат нарын бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний баг “Монгол нутаг 
дахь түүх соёлын дурсгал” сэдэвчилсэн лавлах бүтээх ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн нутагт ажиллаж 
Баянзагийн суурин, Оцон маанть, Цахиуртын хөндийн чулуун зэвсгийн суурин, Аравжих, Долоон уул, 
Завсар уул, Уртын гол, Сэврэйн хадны зураг, Уртын амралтын хүн чулуун хөшөө, Баянбулаг, Годил 
балгас, Дэмчиг, Сангийн далай, Улаан сахиус, Цагаан толгойн хийдийн тууриуд зэргийг давтан болон 
шинээр бүртгэж, гэрэл зураг, гар зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулсан байдаг. Тэдний цуглуулсан үл 
хөдлөх дурсгалтай холбоотой мэдээ баримт, эх хэрэглэгдэхүүн эдүгээ СӨУНБМС-д хадгалагдаж байна.

2000 онд Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших Цагаан Ханангийн агуйд байсан эртний оршуулгыг 
1999 онд сүйтгэсэн мэдээллийн мөрөөр археологич У. Эрдэнэбат, Ч. Амартүвшин нар газар дээр нь очиж 
судалжээ. Уг булшны зохион байгуулалт, оршуулгын зан үйл болон хувцас хунарын үлдэгдлийг судалж, 
X IV  зууны дунд үеийн монгол язгууртных болохыг нь тогтоосон байна.

Сүүлийн жилүүдэд 2000 оноос хойш ялангуяа говийн бүсэд ашигт малтмал олборлохтой холбоотойгоор 
түүх, соёлын дурсгалыг авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгаа эрчимтэй хийгдсэнээр Өмнөговь 
аймгийн нутагт олон тооны дурсгал илэрч, судалгаа шинэ шатанд гарах эхпэл болжээ.

2001 онд археологич Д. Цэвээндорж, Б. Гүнчинсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй шинжилгээний багХанбогд 
сумын Оюу Толгой орчимд бэсрэг хайгуулын ажлыг гүйцэтгэснээр тухайн бүс нутгийн авран хамгаалах 
судалгааны ажил эхэлсэн байна. Энэхүү хайгуулын явцад хүрэл зэвсгийн үед хамаарагдахзэс олзворлож 
байсан ухмал болон бутлуур чулуу, чулуун зэвсгийн зүйлс зэргийг илрүүлэн олжээ. Үүнээс хойш 
палеонтологи, археологийн авран хамгаалах хайгуул, малтлага судалгаа эрчимтэй хийгдсээр байгаа 
бөгөөд өнөөдрийн байдлаар Соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд тус аймгийн нутагт 
2002-2015 онд ажилласан ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Түүхийн хүрээлэн, Палеонтологийн хүрээлэн, 
МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхим, Монголын үндэсний музей, Улаанбаатарын их сургуулийн 
Археологийн тэнхим, ШУТИС-ийн Археологи-Этнографийн экспедици зэрэг 7 байгууллагын нийт 90 гаруй 
тайлан хадгалагдаж байна.

Эдгээр ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн нутгаас монголын түүхийн олон үед хамаарах сонирхолтой 
дурсгалуудыг илрүүлэн олж судлан шинжилсэн байна. Тухайлбал, Ж авхлант хайрхан, Их Өвгөн уул, 
Шийр уул, Цагаан толгой, Далайн дуулга, Далайн дуулга, Цагаан усны эх, Байшинт, Гялаан дэл, Зээтийн 
гол, Муруй мод, Нутгийн шовон, Хүрэн дэл, Өлзийтийн хяр, Гурван Ш овгор уул зэрэг газраас хадны зураг,



Баруун наран, Умдаан гол, Ухаан худаг Цагаан толгой зэрэг газраастүүхийн олон үед хамаарах эртний 
булш оршуулга, Мангасын хэрэм хэмээх эртний хотын үлдэгдэл, Их өлзийт уулын түрэг бичээс зэргийг 
дурдаж болно.

2005 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт дахь Дэмчигийн хийдийн туурийг сэргээн засварлах 
ажилтай холбоотойгоор бага хэмжээний археологийн малтлага хийжээ. Малтлагаар хийдийн зарим 
барилгын ормыг цэвэрлэж, бүтэц зохион байгуулалтыг тодруулан, 100 гаруй олдвор хэрэглэгдэхүүн 
илрүүлэн олж эрдэм  шинжилгээний тайлан бичсэн байна.

Номгон сумын төвөөс баруун урагш 120 км зайтай орш ихЖ аал  шандын заставаас холгүй, зүүн өмнө 
зүгт 5-6 км орчим зайтай Хахуулын гол хэмээх газраас 2006 онд Монголын Үндэсний Олон Нийтийн 
Телевизийн “Гараг” продакшны зураг авалтын хэсэг сурвалжлага хийх далимд хилийн цэргийн албан 
хаагчдаар газарчлуулан хатсан сайрын хоёр талын эргээс өнгийсөн боржин чулуун хаданд сийлсэн 
элдэв зураг сүгийн зүйл байхыг үзэж онцлог дүрслэлтэй зарим зургийн гэрэл зураг татаж, дүрс бичлэг 
хийж, анхан шатны баримтжуулалт үйлдэж авсан байна. Дээрх хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан энэ хадны 
зургийн талаар археологич У.Эрдэнэбат “Хахуулын голын хадны зураг” хэмээх судалгааны өгүүлэл 
бичсэн байна.

2007 онд Улаанбаатарын их сургууль, ОХУ-ын Санкт-Петрбургийн Их Сургууль, Олон улсын Монгол 
судлалын холбоо, Рерихийн гэр музейн хамтарсан “Төв Азийн археологийн шинжилгээ” төслийн 
археологийн хээрийн судалгааны анги Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутагт археологийн хайгуул 
судалгаа хийж  Баянбулагийн тууриастүүвэр  олдворууд түүж  цуглуулан, мөн сумын нутгийн урд хэсгээр 
орших Ганц модны хэрэм, Хүрмэн цагаан овоо, “Чингисийн далан” зэрэг дурсгалуудыг үзэж, байршлыг 
тодорхойлсон байна. Эдгээр газруудаас олдсон түүвэр олдворууд болон далангийн өрлөг хийсэн заг 
модноос авсан дээжээр ОХУ-ын ШУА-ийн Эдийн Соёлын түүхийн хүрээлэнгийн лабораторид радио- 
карбоны задлан шинжилгээ хийхэд манай эриний ХИ-Х1\/ зууны үед холбогдохоор хариу гарсан байна.

Тус Монгол-Оросын хамтарсан “Төв Азийн археологийн шинжилгээ” төслийн багийнхан 2009 онд 
Хүннүгийн үед холбогдох хот болох Баянбулагийн суурины үлдэгдлийг малтан судалсны зэрэгцээ 
Баянбулагийн орчмын зарим газруудад археологийн хайгуул судалгааг явуулж Хөрөхийн нурууны 
салбар уулс Өнгөт хайрхан, Цагаан ус, Уртын амралт, Ханан хашаат, Ботго хайрхан, Хөшөөт хайрхан, 
Майхан цав, Алаг уул, Овоот харын хэц, Эхэн ширээ, Худаг хатавч, Шар толгой, Алтны ам, Баруун 
цохиогийн нурууны салбар уулс Өвөр цагаан толгой, Бяруу замын худаг, Булагийн голын хөндий, 
Булагийн харын ар, Шивээ, Адаг зогдор хэмээх газруудад судалгааны ажлыг хийн шинээр олон арван 
археологийн дурсгалыг нээн илрүүлжээ.

“Монголын соёлын өв” олон улсын нийгэмлэг, Монголын Урлагийн зөвлөлтэй хамтран 2009 онд 
хэвлүүлсэн “Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон” бүтээлд Өмнөговь аймгийн нутаг дахь 51 сүм хийд, 
хурлын туурийн мэдээг оруулсан байна.

Мөн онд “Баянтүүх” ТББ, Чингис хаан дээд сургуулийн судлаачдын хамтарсан шинжилгээний баг 
Өмнөговь аймгийн бүх сумдаар хайгуул хийж олон дурсгалыг давтан болон шинээр баримтжуулсны 
дотор Ханбогд сумын нутгаасхүн чулуун хөшөө олсон тухай тайландаа бичжээ.

2011 онд Соёлын өвийн төвийн судлаачид “Энержи Ресурс” компаний захиалгаар Өмнөговь аймгийн 
Цогтцэций сумын нутагт дэвсгэрт болон 245 км хатуу хучилттай авто зам дагуух нөлөөллийн бүс нутагт 
хадгалагдан үлдсэн соёлын биет болон биет бус өв, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийн анхан шатны 
бүртгэл судалгааг хийж, байршлыг тогтоох, хадгалалт хамгаалалтын байдалд үнэлгээ дүгнэлт гарган, 
цаашид тухайн соёлын өв, дурсгалыг орон нутагт нь хэрхэн хамгаалах талаар ажилласан байна. Энэ 
ажлын хүрээнд Цогтцэций сумын нутагт 25 дурсгалт газрыг хамарсан бөгөөд 109 ширхэг үл хөдлөх 
дурсгалын анхан шатны баримтжуулалтыг хийсэн байна.

Мөн онд О ю утолгой төслөөсхэрэгжүүлжбуй “Өмнөговь аймгийн соёлын өвийнхөтөлбөр боловсруулах” 
төслийн нэгдүгээр үе шатны ажлын хүрээнд хээрийн судалгааны баг Цогт-Овоо, Даланзадгад, 
Ханхонгор, Хүрмэн, Баяндалай, Булган, Сэврэй, Ноён, Гурвантэс гэсэн 9 сумын нутагт 146 дурсгалыг 
баримтжуулсан байна.

2012 онд Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах Олон улсын хүрээлэн, ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн 
салбарын Монгол, Будда, төвд судлалын хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан “Төв Азийн эртний 
нүүдэлчдийн хотуудын цахим газрын зургийг бүтээх” төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн нутагт орших 
Годил балгас, Баянбулагийн балгас, Дэн буудал, Хүрмэн цагаан овооны цайз, Дэрсэн усны цайз зэрэг 
эртний хот суурины үлдэгдлүүдийг шинжлэн, дэвсгэр зургийг шинээр үйлдсэн байна.



Мөн онд Номгон сумын нутгийн зөвлөлийн санхүүжилтээр тус сумын түүх дурсгал, угсаа соёл, ан амьтан, 
ургамлын талаар цогц судалгаа хийсэн байна. Уг судалгааны ажлын хүрээнд Номгон сумын нутгаас хадны 
зургийн нэлээд дурсгалыг шинээр илрүүлж, мөн өмнө нь судалгааны эргэлтэд орсон зураг дурсгалыг 
дахин нягталсан байна. Энэ судалгааны талаар Ц.Баттулга, С .Бямбадорж нар “Хадны зургийн хам 
өгүүлэмжид зарим өвөрмөц дүрслэлийн тухай” гэсэн судалгааны өгүүлэл нийтлүүлжээ.

2013 онд “Оюу толгой” ХХК-ийн Соёлын өвийн хөтөлбөрийн ажилтан О.Батзориг өмнө нь олдсон Ханбогд 
сумын төв, Баянхөөвөр хэмээх газар орших Түрэгийн үеийн хоёр хүн чулуун хөшөөдийг тодорхойлж, гар 
зургийн хамт анх нийтлүүлсэн байна.

2015 онд Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, зохиолч, сэтгүүлч Го.Аким Соёлын өвийн төвтэй гэрээ байгуулсны 
дагуу Архангай, Өмнөговь, Хэнтий аймаг, Баянхонгор, Сэлэнгэ аймаг, ОХУ-ын Бүгд найрамдах Буриад 
улсын зарим тойрогт орш ихтүүх, соёлын дурсгал бүхий газруудаар нийт 20 гаруй мянган км зам ы гтуул ж  
ажилласан байна. Тэрээр Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Далайн дуулга, Хөх үзүүрийн дурсгал, Номгон, 
Далан уулын бичигт хад, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Шийр уул зэрэг газрын хадны зургийг гэрэл зургаар 
баримтжуулан, тайлан бичижхолбогдоххэрэглэгдэхүүнийг СӨУНБМС-д хадгалуулсан байна. Тэдгээрээс 
зарим дурсгалын тухай бүтээлдээ оруулсан байдаг.

Түүнчлэн, Өмнөговь аймгийн нутаг нь палеонтологийн олдворт газраар баялаг бөгөөд тэр талын 
судалгаа багагүй хийгдсэн байна. Тухайлбал, 1920-иод онд хийгдсэн “Эндрюсийн экспедиц”-ээс хойш, 
1946-1949 онд ажилласан ЗХУ-ын ШУА-ийн “Монголын палеонтологийн экспедиц”, 1963-1965,1970,1971 
онд ажилласан “Монгол-Польшийн палеонтологийн хамтарсан экспедиц” , 1967-1990 онд ажилласан 
“Монгол-Зөвлөлтийн геологийн хамтарсан экспедиц”-ийн судалгаа, 1993 оноос ажилласан “Монгол- 
Японы палеонтологийн хамтарсан экспедиц” зэргийг дурдаххэрэгтэй.

Өмнөговь аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдпөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт. Тус
аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаас 1941 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр 

хурлаасбатлан гаргасан “Улсын хамгаалалтад авахдурсгал”-ын жагсаалтад нэгч  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. Баяндалай сумын нутаг Цагаан Мааньтын монгол бичээс
2. Цогтцэций сумын нутаг Сайн бичигтийн хийдийн монгол бичээс
3. Номгон сумын нутаг Далай уулын өвөрт байгаа 13 дугаар зууны үеийн монгол бичээс
4. Ноён сумын нутаг Ихэр хошууны усны хадны зураг
5. Манлай сумын төв дэх Д.Нанзадын хөшөө
6. Цогтцэций сумын төв дэх Т.Борын ХӨШӨӨ...ГЭСЭН 6 дурсгалыг багтаан оруулжээ.

Өмнөговь аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны 1978 оны 3-р сарын 2-ны өдрийн 10-р тогтоолоор 
баталсан сум, хороо, хотын АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгалт 
зүйлсийн жагсаалтад:

1. Баяндалай сумын нутаг дахь Цагаан Мааньтын хадны монгол бичээс,
2. Баян-Овоо сумын төвд байгаа Мөнхийн Дугарын дурсгалын самбар,
3. Булган сумын Хадатын рашааны хадны тамга, Цагаан Маанийн хадны хоёр бичээс,
4. Гурвантэс сумын нутагдахь Билүүтийн бунхан,
5. М андал-Овоо суман дахь Буурын баримал,
6. Манлай сумын төвд буй Д. Нанзад баатрын хөшөө,
7. Номгон сумын нутаг дахь Сангийн далайн хийдийн Чогчин дуган, Хайлан дуган, Дооромбын 

сүм, Ж үдийн дуган, Дүйнхорын дуган, Гүүрэг сүм, хийдийн хэрэм, Цагаан хашаа хийгээд 
Хашаатын эхний хүн чулуун хөшөө, Далан уулын бичээс зэргийг,

8. Ноён сумын нутаг дахь Толь хад, Ихэр гашууны хадны сүг зураг,
9. Сэврэй сумын нутаг дахь Нарангийн адагт байгаа бичигт Цагаан чулуун хөшөө, Цагаан усны 

адагт байгаа боржин чулуун хөшөө, Ж аргалантад байгаа боржин чулуун дээрх Маанийн 
бичээс, Хадан усны хадны сүг зураг, Баян-Овоод байгаа хадны бичээс, сүг зураг,

10. Хүрмэн сумын нутаг дахь Улаантолгойн Цагаан дэрсэн дэх бугын хөш өө чулуу, сумын 
захиргаанд байгаа намын 60-р үүр байгуулсан баримт бичиг, мөн хошуу хамгаалсан зуун
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цэргийн баримт бичиг, Ж аал шандын Улаан балгас, Тагтын хадны бичээс, Бичигтийн хадны 
сүг зураг, Гурван Бөхгий дэхчулуун  зэвсгийн үеийн бууц, Хүрмэн уулын Түрэг булш, Гүнгийн 
хэрмийн үлдэгдэл,

11. Ханбогд сумын төв дэх партизан С.Хаддоржийн дурсгалын самбар, Буурын баримал, орон 
нутаг сурталчлах буланд байгаа Дэмчигийн хийдийн загвар, Дэмчигийн хийдийн балгас, 
Дэмчигийн хийдийн чулуун хоёр яст мэлхий, нэг чулуун гахай, Цогзолийн хийдийн балгас,

12. Цогтцэций сумын төв дэх Т.Борын хөшөө, Тугийн цохионы дурсгалын самбар, Лүнгийн 
хийдийн балгас, Сайн бичигтийн хийдийн балгас, мөн турийн дэргэдэх монгол бичээс 
Сайн бичигтийн хадны бичээс,

13. Цогт-Овоо сумын төв дэх Л.Мөнхийн дурсгалын самбар, Т.Борын дурсгалын самбар, 
Тогоонтөмөр хааны үеийн тээрмийн чулуу,

14. Даланзадгад хот дахь Лениний өндөрлөг, Найрамдлын өндөрлөг, Эхийн баримал, Ж. 
Самбуугийн дурсгалын самбар... байдаг...гэсэн дурсгалуудыг хамгаалалтад авсан байна.

Энэхүү тогтоол нь анх удаа өөрийн аймгийн нутаг дээрх түүх, 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 дугаар тогтоолоор хуучин СнЗ-ийн 1971 оны 420 дугаар тогтоолыг 
шинэчлэн “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт” 
нэрээр баталжээ. Энэтогтоолы н 3 дугаархавсралтаар баталсан “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад 
байхтүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-д Өмнөговь аймгийн нутагдахь үл хөдлөхдурсгалаас 
улсын хамгаалалтад дурсгал хамрагдаагүй бөгөөд аймгийн хамгаалалтад:

1. Булган сумын Баянзаг гэдэг газар орших хуучин чулуун зэвсгийн үеийн бууц,
2. Номгон сумын Цагаан дэрст гэдэг газар орших Бичигтийн усан дахь зурагтай хад,
3. Номгон сумын Уртын амралт гэдэг газар орших сүг зурагтай хад,
4. Номгон сумын Уртын амралт гэдэг газар орш иххүн  чулуу,
5. Ноён сумын Ихэр гашуун гэдэг газар орших сүг зурагтай хад,
6. Номгон сумын төвд орших Сангийн далай хийдийн дуганууд,
7. Ханбогд сумын нутагт орших Галбын гурван хийд,
8. Номгон сумын Шүүлэн, Долоон-Уулын өвөр бичиг гэдэг газар орших сүг зурагтай хад,
9. Номгон сумын Далан ууланд орш ихХШ  зууны монгол шүлэглэсэн бичээс,
10. Ханбогд сумын Ханбогд уулын зүүн үзүүрт орших Цогзолын хийдийн туурь,
11. Ханбогд сумын нутагт орших Дэмчигийн хийдийн чулуун гахай, мэлхий,
12. Хүрмэн сумын Бичигт гэдэг газар орших сүгзурагтай хад,
13. Сэврэй сумын нутагт орших сүг зурагтай хад...гэсэн 13 дурсгалт газрыг 

оруулан баталжээ.

1995-1998 онд УИХ-аас “Монгол Улсын засагзахиргаа, нутагдэвсгэр, 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 дугаартогтоолоор “Улс аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байхтүүх, соёлын 
үл хөдлөхдурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчлэн баталжээ. Угжагсаалтад Өмнөговь аймгийн нутагдэвсгэрт 
орших үл хөдлөх дурсгалаас Улсын хамгаалалтад:

1. Булган сумын Цахиуртын хөндийд орш ихчулуун зэвсгийн үеийн дархны газар,
2. Номгон сумын Шүүлэн, Долоон-Уулын өвөр Бичигт гэдэг газар орших зурагтай хад,

. 3. Ханбогд сумын нутагт орших Галбын гурван хийд буюу Дэмчигийн хийд, Эрээт хийд,
Цогцолын хийдийн туурь.

Аймгийн хамгаалалтад:
1. Булган сумын Баянзаг гэдэг газар орших хуучин чулуун зэвсгийн үеийн бууц,
2. Номгон сумын Цагаан дэрст гэдэг газар орших Бичигтийн усан дахь зурагтай хад,
3. Номгон сумын Уртын амралт гэдэг газар орших сүг зурагтай хад, хүн чулуу,
4. Номгон сумын төвд орших Сангийн далай хийдийн дуганууд,
5. Номгон сумын Далан уулын өмнө биед орш ихТ үрэг бичээс,
6 . Ноён сумын Ихэр гашуун гэдэг газар орших сүг зурагтай хад,
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7. Хүрмэн сумын Бичигт гэдэг газар орших сүг зурагтай хад,
8. Сэврэй сумын нутаг Сэврэй уулын баруун үзүүр, Хар дэлийн бууц, 

гэдэг газар орших сүг зурагтай хад... гэсэн 11 дурсгалт газрыг оруулан баталжээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор “Упс, 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. Өмнөговь аймгийн нутаг дахь үл 
хөдлөх дурсгалаас угж агсаалты н Улсын хамгаалалтад:

1. Булган сумын Баянзаг, Төгрөгийн ширээ, Авдрант, А лагтээгийн палеонтологийн дурсгалт газар,
2. Булган сумын Цахиуртын хөндийд орших Чулуун зэвсгийн үеийн дархны газар,
3. Гурвантэс сумын Хэрмийн цэв, Цагаан хошуу, Бүгийн цав, Гурилын цав, Алтан-Уул, Нэмэгт, 

Ухаа толгодын палеонтологийн дурсгалт газар,
4. Номгон сумын Шүүлэн, Долоон-Уулын өвөр Бичигт гэдэг газар орш иххадны  зураг,
5. Ханбогд сумын нутагт орших Байшин цав, Хуурай цав, Үрэлбэ, Амтгайн палеонтологийн 

дурсгалт газрууд,
6. Ханбогд сумын нутагт орш их Галбын гурван хийд буюу Дэмчигийн хийд, Эрээт хийд,

Цогцолын хийдийн туурь,
7. Ханбогд сумын Ж авхпант Хайрхан, Далайн дуулга, Зүүн хацавч, Цагаан толгой, Шийрийн 

хадны зургууд,
8. Цогт-Овоо сумын Алгуй-Улаан цавын палеонтологийн дурсгалт газар.

Аймгийн хамгаалалтад:
1. Булган сумын Баянзаг гэдэг газар орш иххуучин чулуун зэвсгийн үеийн бууц,
2. Гурвантэс сумын Хайчин уул, Наранбулагийн палеонтологийн дурсгалт газрууд,
3. Гурвантэс сумын Баян толгой, Ш ивээт толгойн бунхант булшнууд,
4. Гурвантэс сумын Овоо-Ус гэдэг газар орших хиргисүүр,
5. Манлай сумын Хармагтайн ашигт малтмал олборлож байсан ором,
6. Манлай сумын Ш ар цав, Могойн дэл уулын палеонтологийн дурсгалт газар,
7. Номгон сумын Цагаан дэрст гэдэг газар орших Бичигтийн усан дахь, хадны зураг,
8. Номгон сумын Уртын амралт гэдэг газар орших хадны зураг, хүн чулуун хөшөө,
9. Номгон сумын төвд орш ихС ангийн далай хийдийн дуганууд,
10. Номгон сумын Далан-Уулын өмнө биед орш ихТ үрэг бичээс,
11. Ноён сумын Ихэр гашуун гэдэг газар орших хадны зураг,
12. Ханбогд сумын “Мангасын хүрээ” гэдэг эртний туурь,
13. Хүрмэн сумын Бичигт гэдэг газар орших хадны зураг,
14. Сэврэй сумын нутаг Сэврэй уулын баруун үзүүр, Хар дэлийн бууц гэдэг газар орших хадны 

зураг,
15. Сэврэй сумын Арц богд уулын Хонгил, Үүдэн сайр, Замын хонд, Ягаан ховилын палеонтологийн 

дурсгалт газар...гэсэн 23 дурсгалт газрыг оруулан баталжээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдан гарсан “Түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-т Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Сангийн 
далай хийдийг Сэргээн засварлах, Ханбогд сумын Дэмчигийн хийдийг консерваци хийж, бэхжүүлж 
хамгаалах, Номгон сумын Шүүлэн долоон уулын дурсгалыг хуулбарыг хийж унаган газарт нь босгоод, 
эх дурсгалуудыг улс, орон нутгийн музейн хамгаалалтад авч хадгалахаар төлөвлөсөн бол 2007 оны 
303 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн 
засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-т тус аймгийн нутагт орших ямар нэгэн дурсгалыг хамруулаагүй байна. 
Дээр дурдсан ажлуудаасХанбогд сумын Дэмчигийн хийд, Номгон сумын Сангийн далай хийдийн сэргээн 
засварлалтын ажил хийгдсэн бөгөөд Номгон сумын Шүүлэн долоон уулын дурсгалыг хамгаалалтад авч 
хадгалах ажил хэрэгжээгүй байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Чулуун соёлын өв” үндэсний хөтөлбөрийн 1.2. Бүртгэн баримтжуулах ажлыг дурсгалын төрлөөр бүсчлэн 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн чулуун соёлын өвийг шинэчлэн бүртгэн баримтжуулах 
ажлыг зохион байгуулахаар тусгасан байна.

Өмнөговь аймгийн нутагт хэрэгжиж байгаа уул уурхайн олон улсын төслийн нэг нь “Оюу толгой” юм. Тус 
төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутагтаа “Соёлын өвийн хөтөлбөр” боловсруулан 2010 оноос шат дараатай

22



хэрэгжүүлсэн байна. Тусхөтөлбөрийнхүрээнд тухайн орон нутгийн соёлын өвийн нөхцөл байдлыг үнэлж 
илрүүлэх хээрийн суурь судалгаа, олон нийт болон оролцогч талуудын уулзалт, зөвлөгөөн, соёлын 
өвд сөргөөр нөлөөлж буй хууль эрхзүйн орчинд хийх үнэлгээ, соёлын өвийн бүртгэл, зурагжуулалт, 
эрсдэлийн үнэлгээ, соёлын өвийн бүтэц, тогтолцоонд гарч болох өөрчлөлтийн хэмжээг тодорхойлох 
зэрэг олон үйл ажиллагааг хийж  хэрэгжүүлжээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд тухайн бүс нутгийн түүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгал болох олон тооны палеонтологийн олдворт газрууд, археологийн дурсгалт 
газрууд хамрагдсан нь дурсгалын хадгалалт хамгаалалтыг өөр түвшинд авч үзсэн ажил болсныг 
тэмдэглэх хэрэгтэй.

Өмнөговь аймгийн нутаг дахь үл хөдпөх дурсгалын тооллого, бүртгэлийн ажлын тухай. Соёлын 
өвийн төв, Өмнөговь аймгийн музейн мэргэжилтэн судлаачдаас бүрдсэн хээрийн шинжилгээний баг 
Монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг тоолж, бүртгэн баримтжуулах ажлынхаа хүрээнд 
2014 оны 9 дүгээр сарын 5-наас 10 дугаар сарын 10-ныг хүртэлх хугацаанд Өмнөговь аймгийн зүүн 
өмнө, өмнөд, баруун талын Баян-Овоо, Номгон, Хүрмэн, Баяндалай, Ноён, Гурвантэс, Сэврэй сумын 
нутагт ажилласан болно. Харин Булган, Мандал-Овоо, Цогт-Овоо, Ханхонгор, Манлай, Ханбогд сумдын 
нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 2015 оны үзлэг тооллогын ажлын хүрээнд аймгийн 
музейгээс зохион байгуулсан хээрийн бүртгэлийн баг хийж гүйцэтгэсэн байна. Цогтцэций сумын 
нутаг дахь дурсгалын мэдээллийг өмнө дурдсан 2011 онд Соёлын өвийн төвийн судлаачид “Энержи 
Ресурс” компаний захиалгаар тус сумын нутагт дэвсгэр болон 245 км хатуу хучилттай авто зам дагуух 
нөлөөллийн бүсэд хийсэн соёлын биет болон биет бус өв, түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийн анхан шатны 
бүртгэл судалгааг ашиглав. Дээрх хээрийн судалгааны ажлын хүрээнд Өмнөговь аймгийн 15 сумын 
нутагт 8000 орчим км туулан, 258 дурсгалт газрын 2200 гаруй нэгждурсгалы г давтан болон шинээр олж 
бүртгэн, тэдгээрийн 5100 орчим дижитал гэрэл зураг, 70 гаруй ширхэг негатив хальсны зураг, 10 гаруй 
гар зураг, 180 орчим минутын дүрс бичлэгээр т у с ту с  баримтжуулан авсан байна.

Өмнөговь аймгийн нутагт ажиллахдаа сум орон нутгийн холбогдоххүмүүстэй хамтран ажиллахзам аар 
бүртгэл мэдээлэл, хадгалалт хамгаалалт, хяналт шалгалтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
зарим орон нутгийгсудлахтанхим , музейд зарим түүвэр олдворууд, бусад эд өлгийн зүйлсийгхүлээлгэн 
өгч сан хөмрөгийг нь баяжуулжээ.

Өмнөговь аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг тоолж, бүртгэн баримтжуулах ажлыг 
хөдөө орон нутагтзохион байгуулахад дэмжин тусалжхамтран ажилласан аймгийн музей, сумдын ИТХ, 
ЗДТГ, Соёлын төвийн ажилтан, Байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч, малчид, ард иргэддээ 
баярласан талархсанаа илэрхийлье.
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Н15ТОК1СА1. АЫР С1Л.ТиКА1. 1ММОУАВ1Е РКОРЕКТ1Е5 1Ы
ОМЫОООУ! РРОУ1ЫСЕ

■ ■

О тпбдоУ! ргоу|псе 15 1оса1ес1 1п 1Не зоиИпегп раг1 оТ МопдоПа, Ьогбеппд \л/ИЬ ВауапкЬопдог ргоу|псе То ТЬе 
\л/езТ, \л/ИЬ ТЬе ОубгкЬапда! апб ОипбдоУ! ргоу|псез То ТЬе погТЬ, \л/ИЬ ТЬе Оогподоу| ргоу|псе То ТЬе еазТ, апб 

соуеппд 165.3 ТЬоизапб здиаге к т  агеа. 0а1ап2абдаб 15 ТЬе сарИа! оТОтпбдоу| ргоу|псе, 1осаТеб 572 к т  Тгот ТЬе 
ШаапЬааТаг с1Ту. Рпог То ТЬе Реор1е’з Реуо1иТ1оп, ТЬе ТегпТогу оТ бтпод оу| ргоу|псе \л/аз а рагТ оТТЬе За1п Ыоуоп 
КЬап А1тад (ргоу|псе) апб ТйзЬееТ КЬап а1тад, апб з1псе 1923, ТЬе ргоутсе Ье1опдеб То ТЬе ТзеТзеЬед тапба! 
апб Водб КЬап МоипТа1п ргоутсез.

Ву ТЬе Оес1510п оТ Ргез1с1шт оТ ЗТаТе Вада КЬига! оТ ТЬе МопдоНап Реор1е’з РериЬПс т  18ТЬ оТ РеЬгиагу 1931, 
ТЬе ОтпбдоУ! ргоу|псе \л/аз езТаЬПзЬеб \л/|ТЬ 27 зо и тз , 408 кЬогооз, 8492 ТатШез апб 37.3 ТЬоизапб реор1е. Аз 
оТ 2014, ОтпбдоУ! ргоу|псе Ьаз ТоТа! 58 ЬадЬз (зтаПезТ ас1т1П15ТгаТ1Уе ип|Т) апб 15 зо и тз  (зтаП ас1т1П15ТгаТ1Уе 
ип|Т) 1пс1исНпд Вауапс1а1а1, Вауап-Оуоо, Ви1дап, Сип/апТез, 0а1ап2ас1дас1, Мапс1а1-Оуоо, Мап1а1, Ыоуоп, Ыотдоп, 
Зеуге!, КЬапЬодс!, КЬапкЬопдог, КЬйгтеп, ТзодТ-Оуоо апб ТзодТТзеТзП. Рори1аТ1оп оТОтпбдоу| ргоутсе 15 ТоТа! 68 
ТЬоизапс!, апб аП реор1е аге Ье1опд1пд То ТЬе КЬа1кЬ еТЬп1с дгоир.

ТЬе ТегпТогу оТ ОтпбдоУ! ргоу|псе 15 Ье1опд То гед1оп оТ доЫ апб безегТ апб |Т 15 1осаТес1 1300 апб 1600 теТегз 
аЬоуе ТЬе зеа 1еуе1. А1Та1 гапде ЬгапсЬ тоипТа1П5 \л/ЫсЬ аге 3000 теТегз аЬоуе ТЬе зеа 1еуе1, зисЬ аз Сигуап 
за1кЬап, Зеуге!, Ыоуоп Водб, Ыотдоп, ТозТ, ЫетедТ, А1Тапа ии1, СПЬепТ, апб оуег 100 к т з  1опд КЬопдогуп е!з, 
апб \л/е11-кпо\л/п доЫ саПес! Са1Ьа, Воггоп, Ееетед, 2ад апб ЗйЩ \л/ЫсЬ аге соуегз зеуега! Ьипбгес! к т  агеаз. Со1с1 
зрппдз аз КЬабаТ, ЫетедТ, 2бб1бп, Епдег Вй1ееп апб Та1кЫТ, апб ЬоТ зрппдз аз Е1деп апб 5а1кЫТ аге 1п ОтпбдоУ! 
ргоу|псе.

ТЬе 5оП сопТа1П5 ргес1ои5 теТа1з зисЬ аз соррег, а1ит1пит, соа1,1гоп оге, тагЫ е, Т1иопс1е, с1оис1у сгузТа! апб риге 
сгузТа!. Оуег 250 Т1огаз \л/ЫсЬ Ьауе дооб пиТгШоп апб ге515ТапТ То ТЬе ехТгете ЬоТ \л/еаТЬег аге дго\л/1пд т  ТегпТогу оТ 
ОтпбдоУ! ргоу|псе, зисЬ аз тесНса! ЬегЬа1з аз ап азТгада1и5, а1Тап йпбез, Те1\л/огТ апб зег)туас1ад. Абс1Шопа11у, ТЬе 
5еа50П1пд ЬегЬз аз кЬагтад, доуо апб Тзи1кЫг, апб \л/оос1 5рес1е5 зисЬ аз ЬеесЬ, гад (Ьа1оху1оп аттос1епс1гоп), 
Тоого! апб )|дс1 дго\л/з. 1п 6тпбдоу| ргоу|псе, Ыаск ТаН, МопдоПап апТе1оре, 1упх, Тох, согзас Тох, Ьаге, Ьабдег, та г- 
Теп аге с о т т о п  \л/Пс1 ап1та1 апб ТЬе \л/Пб Ьогзе, \л/Пс1 зЬеер, та2аа1а1 (СоЫ Ьеаг), |Ьех, \л/Пс1 сате ! апб зпо\л/ 1еорагс1 
аге гаге \л/Пс1 ап1та1.

К ед15ТгаТ1оп апб гезеагсЬ оТ ЫзТопса! апб си1Тига11ттоуаЫ е ргорегйез т  ТегпТогу оТ ОтпбдоУ! 
ргоу|псе

ТЬе агсЬео1од1са1 апб ра1еопТо1од1са1 гезеагсЬ 1п доЫ гед1оп оТ МопдоНа, езрес1аИу 1п ТЬе ргезепТ ТегпТогу оТ О т -  
пбдоу| ргоу|псе \л/аз зТагТес! Ьу ТЬе “ТЫгс! СепТга! Аз1аТ1с ЕхребШоп” \л/ЫсЬ \л/аз \л/еП кпо\л/п аз “Ап ехребШоп оТ 
Апбге\л/5” огдап12ес1 Тгот ТЬе Атепсап М изеит Тог ЫаТига! ШзТогу, апб ТЬе “А51а” тадаг1пе оТ А тепсап А51аТ1с 
А550с1аТ1оп. ТЫз ехребШоп ТгауеПес! ТЬгоидЬ ТЬезе гоиТез аз Сип/ап 5а1кЬап апб Вауапгад 1п 1922, апб ТЬе КЬаа1- 
дап, Вауапгад, ТааТзуп Тзадаап пииг, Вада Водб, КЬаа1дап 1п 1924, ТЬе КЬаа1дап, Вауапгад, Огод пииг, 1кЬ Водб, 
Вауапгад, КЬуа1да, КЬбкЬ кЬоТ апб Воггоп 1п 1925, апб Ьаб сНзсоуегес! питЬег оТ агсЬео1одюа1 апб ра1еопТо1од|- 
са1 51Тез апб таб е  гезеагсЬ Тог з о т е  оТ ТЬезе 51Тез апб ТЫз Ьесате 51дп1Т1сапТ сопТпЬиТ1оп ТЬаТ тТгос1исе5 аЬоиТ 
МопдоПа То ТЬе \л/ог1с1 5С1епсе.

Абс1Шопа11у, 5сЬо1агз ЬеПеуе ТЬаТ ТЬе гезеагсЬ апб ехсауаТ1оп оТТЫз Шпс! ЬепТаде Ьедап Ьу 5оу|еТ деодгарЬег А .й 
51тикоу \л/Ьо \л/аз \л/огктд т  ТЬе 1пзТ|ТиТе оТ Ьапдиаде апб ЫТегаТиге оТ Реор1е’з ГСериЫю оТ МопдоПа Ьу 1ПУ1ТаТ1оп 
т  ТЬе т1с1с11е оТ 1920’з Тоипб а т и т т у  Тгот ТЬе сауе Сигуап 2еегб 1п ТегпТогу оТ КЬапЬодс! з о и т  оТ 6тпбдоу| 
ргоу|псе апб ЬгоидЬТ |Т То ТЬе ШаапЬааТаг.

АссогсНпд То ТЬе герогТ Ьу а 1оса1 уоипд ТеасЬег, 1.А ҮеТгетоу сЬескес! ТЬе госк 1П5сг1рТ1оп аТ ТЬе ТегпТогу оТ Зеуге! 
з о и т  1п 1948 \л/Ы1е Ье \л/аз 1еасНпд ТЬе ра1еопТо1одюа1 ехребШоп 1п 6тпбд оу| ргоу|псе апб 1аТег 1п 1962, Ье риЬ- 
МзЬес! аЬоиТ ТЫз госк тзспрТюп.

ТЬегеаТТег, ТЫз госк 1П5спрТ1оп \л/аз зТисНес! Ьу ТЬе 5оу|еТ, МопдоНап апб Зарапезе гезеагсЬегз апб патес! аз “Коск 
1П5сг1рТ10П5 оТ 5еуге|”.

З тс е  1949, ТЬе Теат Тог ТЬе зТисНез оТ ЗТопе Аде ипбег ТЬе МопдоПап апб 5оу|еТ агсЬео1одюа1 апб еТЬпо1од1са1 
)о1пТ ехребШоп 1ес1 Ьу Ри551ап агсЬео1од15Т А.Р Ок1ас1п1коу сагпес! оиТТЬе гезеагсЬ 1п МопдоНа. ТЫз Теат сагпес! 
оиТ зеуега! гезеагсЬез 1п еазТегп апб зоиТЬегп ргоутсез оТ МопдоПа апб сНзсоуегес! зеуега! ЫеоПТЫс 51Тез. Вез1с1е5 
ТЫз, ТЫз Теат ге-ехат1пес1 ТЬе ЗТопе Аде 51Те саПес! ЗЬауаг Ыз ог Вауапгад 1п 6тпбдоу| ргоу|псе, \л/ЫсЬ \л/аз сНз- 
соуегес! Ьу ТЬе Апбге\л/5’5 ехресНТ1оп.
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ТНеп, т  1957 МопдоПап агсИео1од1з1 КН.Рег1ее апс1 И1з 1еат сагпес! оиННе агсИео1од1са1 гезеагсИ апс1 1пуез- 
НдаНоп 1п 1егп1огу оТ 7 зо и т з  оТ бтподоу| ргоу|псе 1пс1исНпд ВикИаТ Оо1ооп, ТзодТТзеТззП, Агда1апТ, Ыотдоп, 
КНапкТюпдог апб Мапс1а1-Оуоо. Аз а гези1Т 0ТТТ115 \л/огк, ТИе гезеагсИ Теат Иаз ехат1пес1 апс1 гед1зТеге6 ТНе ш1п 
СосШ, апс1 Ш1П оТ ОидзТнТ! (ТгепсМ) 1п Агда1апТ зо и т , ТИе \л/а11 оТ ЗИаг То1до11п Ыотдоп зо и т , ТИе \л/а11 1кИ КИегет 
\л/Т|1сТ| ех1зТес1 уегу 1опд а1опд То ТИе Ьаск оТТЬе тоипТа1п КЬап Ь1и1, ТЬе ге т а т  оТ Ьиде атоипТ оТТгазЬ аТ р1асе 
саПеб ВуагиикЬа! Ви1ад оТ Воггоп апс1 ТЬе ги т  оТ ВауапЬи1ад 1п Отподоу| ргоутсе. Вез1с1е5 ТЫб , ТЫб гевеагсЬ 
Теат Ьае 5ТисНес1 ТЬе ш1п апс1 гета1п оТапс1епТ с1Ту апс1 5еТТ1етепТ5 апс1 сНс1 депега! тарр1пд.

А6сНТюпа11у, ТЫе гевеагсЬ Теат Ьае ехаттес ! Ьгопге агго\л/Ьеас1 \л/|ТЬ 1гоп 5Тет, Ьгопге ИеЬ Идиге апс1 Ьгопге кп1Те 
1П ТЬе со11есТ1оп оТОтподоу| Ргоу1псе т и е е и т  апс1 сопс1ис1ес1 ТЬаТ “ТЬеее аге ТЬе 5Ьо\л/1пд ТЬе си1Тига1 соппесТ10п 
ЬеТ\л/ееп ТЬе погТЬ СЫпа апс1 МопдоНа апс1 еоиТЬ 31Ьепа” .

1п 1960, МопдоПап апс! Зоу|еТ]о1пТ ехресТШоп ТогеТисНеб оТЗТопеАде ипбегТЬе дЫбапсе оТРи551ап агсЬео1од15Т 
А. Р Ок1ас1Ыкоу апс! МопдоНап агсЬео1од15Т Ы.Зег-О^ау сН5соуегес1 ТЬе Ра1еоПТЫс 5еТТ1етепТ5 Тгот ТЬе р1асе 
саПес! ОТеоп Маап1Т т  бтподоу| ргоу|псе апс! соПесТес! Тепе оТбТопе Тоо1б Тгот ТЬе погТЬ апс! еоиТЬ 51с1е оТТЬе 
гапде Сигуап За1кЬап. МопдоНап апс! Зоу|еТ агсЬео1од15Т5 сН6 гевеагсЬ 1п Ра1еоПТЫс 5еТТ1етепТ ОТеоп Маап1Т 1п 
1960, 1962, 1967 апс! У1е\л/ес1 ТЬаТТЫе 5еТТ1етепТ Ье1опд5 То М1с1с11е Ра1еоПТЫс репос!. Ве51с1е5 ТЫб , агсЬео1од15Т5 
ЬеПеуе ТЬаТ ТЫе 5еТТ1етепТ 15 уегу 51дп1ТюапТ 1п ТЬе 5С1епсе ае Ьесаиве тапу ТеаТигее оТ ТЫе 5еТТ1етепТ \л/еге 
51тПаг\л/|ТЬ оТЬег 51Те5 1п Еигоре, 1ппег-А51а апс! АТпса \л/ЫсЬ сгеаТес! 1п 5ате репос!. ТЫе ехресТШоп Ьае бопе ап 
агсЬео1одюа1 ехсауаТ1оп То ТЬе Мопдо! репос! ТотЬ аТ тоипТа1п КЬаг Агда1апТ т  ТегпТогу оТ Мап1а1 5оит апс! сНб- 
соуегес! а 1еаТЬег роисЬ, ап 1гоп кп|Те, а 1еаТЬег ди1уег\л/|ТЬ 1ат1паТес1 \л/оос1еп Ьо\л/\л/ЫсЬ соуегес! \л/|ТЬ ТЫп 1еаТЬег, 
5ас1с11е \л/оос1,1гоп агго\л/ Ьеаб апс! У.У. \/о1коу риЬП5Ьес1 аЬоиТТЫе 1п 1962.

1п 1969, Зоу|еТ агсЬео1од15Т Е.А. Ыоудогос1оуа сНс! агсЬео1од1са1 5ип/еу Тог ригроее оТбТибутд ТЬе реТгод1урЬ5 
апс! 5Ье с1|5соуегес1 реТгод1урЬ5 Тгот ТЬе тоипТат Еауеаг апсТ Ага^кЬ 1п Ыоуоп 5оит апс! р1асе саПеб КЬо1Ьоо 
Тод1о11п Мап1а1 5о и т апб 1аТег риЬП5Ьес1 аЬоиТТЬеее реТгод1урЬ5 оп Ьег соПаЬогаТ1уе топодгарЬ \л/|ТЬ МопдоПап 
агсЬео1од15Т О.Оог].

1п 1971 апб 1972, МопдоПап агсЬео1од15Т О.Оог] апб Зоу|еТ агсЬео1од15Т А.Р. Ок1ас1п1коу \л/еге саггу1пд оиТ ТЬе 
агсЬео1одюа1 5ип/еу апс! геееагсЬ т  ТегпТогу оТеаеТегп апс! еоиТЬегп ргоутсее оТМопдоПа апс! пе\л/1у сН5соуегес1 
ТЬе МееоПТЫс 5еТТ1етепТ агоипс! тоипТа1П5 саПес! Вауапгад, 2ййп апс! Вагиип КЬаюкЬап тоипТа1п, апс! соПесТес! 
ееуега! тТегееТтд еТопе Тоо1б Тгот ТЬе ТегпТогу оТ Вауапс1а1а1 апс! Сип/апТе5 5оит5.
1п 1970’б , ТЬе “Ехрес1Шоп оТ СоЫ гедюп” \л/огкес1 1п тоеТ 5оит5 оТТЬе бтподоу| ргоу|псе, ипйег ТЬе ди1с1апсе 
оТ агсЬео1од15Т О.Ыауаап. Рог 1П5Тапсе, ТЫе ехрес1Шоп Ьае бопе ехсауаТ1оп 1п С о уПп ТокЬот апс! геуеа1ес1 ТЬаТ 
ТЬе 1гоп апс! Ьгопге \л/еге ргосе55ес1 т  ТЬаТ р1асе, апс! а150 Тоипб оуег 200 Ьгопге агго\л/ Ьеабе \л/|ТЬ 1гоп 5Тет апс! 
оТЬег |Тет5 Тгот ТЬе ш1п оТ ВауапЬЫад 1п ТегпТогу оТ Ыотдоп 5оит. А6с1Шопа11у, ТЫб ехрес1Шоп Ьае ехсауаТес! ТЬе 
сауе Ьипа! оТ КЬап КЬаб 1п ТегпТогу оТ Вауап-Оуоо 5оит апс! Тоипб 54 сотв  “У-5Ьи” Тгот ТЬе р1асе А1Тап ОпедТ 
1П Ыотдоп 5оит.

1п 1980, ТЬе Теат Тог еТисНеб оТ Вгопге апс! 1гоп Тоо1 ипйег ТЬе МопдоНап апс! Зоу|еТ ио1пТ ЕхребШоп Тог Н|5Тогу 
апс! Си1Тиге Ьае сН5соуегес1 ТЬе реТгод1урЬ оТ 1кЬег СаеЬиип Тгот ТЬе ТегпТогу оТ Ыоуоп 5 ои т  т  О тподоу| ргоу- 
1псе. МопдоПап агсЬео1од15Т О.Ыауаап Ьав риЫ|5Ьес! ап 5рес1а1 агПс1е Тог ТЬе “с а те !” опе оТТЬе с1ер1сТ1оп5 сагуес! 
оп ТЬе госк, апс! 5идде5Тес1 ТЬаТ ТЫе реТгод1урЬ Ье1опд5 То ЗТопе Аде репосГ

1п 1982, ТЬе МопдоНап апс! Зоу|еТ ио1пТ ЕхребШоп Тог Н|5Тогу апс! Си1Тиге сНбсоуегес! а Нпе оТ Рип1с 1П5спрТ1оп 
Тгот опе оТТЬе ТгепсЬее 1п еоиТЬегп рагТ оТ тоипТа1п Оа1ап Ш 1 1п ТегпТогу оТ Ыотдоп 5 ои т апс! таб е  Кз гиЬЫпд. 
ТЫ5 1П5спрТ10п Ьа5 6есос1ес1 ргоу|510па11у ав “ТЬе ТоТет оТТЬе К|рсЬак 15 а \л/о1Т апс! |Т дЬ/ев 1иск апс! ТогТипе” апс! 
риЫ|5Ьес1 оп ТЬе герогТ. 31псе ТЬеп, ТЫе 1П5спрТ1оп Ьав поТ Тоипб ада1п ипТП Тобау.

1п 1985, ТЬе Теат Тог еТисНеб оТ еТопе Тоо1е ипйег ТЬе МопдоПап апс! Зоу|еТ ио1пТ ЕхресНТюп Тог Н|5Тогу апс! Си1Тиге, 
1ес1 Ьу Зоу|еТ агсЬео1од15Т А.Р.Оегеууапко апс! МопдоПап агсЬео1од15Т О.Оог] Ьав бопе \л/1с1е гапде оТ агсЬео1од|- 
са1 5ип/еу 1п еоиТЬегп рагТ оТ МопдоПа апс! ехсауаТес! ееуега! 51Те5 Ье1опд То Ра1еоПТЫс апс! ЫеоНТЫс репоб, апс! 
таб е  Ьиде соПесТюп оТ еТопе Тоо1е Тгот ТегпТогу оТ Ви1дап апс! Сип/апТее 5оит5 оТ Отподоу| ргоу|псе. 
МопдоПап део1од15Т О.Сагат|ау Ьав сНбсоуегес! 9 рагТе оТ сап/ес1 реТгод1урЬ5 Тгот ТЬе р1асе саНес! “Ыоуоп КЬо- 
гооТ” 1п ТегпТогу оТ КЬапкЬопдог 5 ои т  \л/ЬНе Ье \л/ае саггу1пд оиТ ТЬе Т1е1с! геееагсЬ 1п ОтподоУ! ргоу|псе, апс! 
риЬП5Ьес1 Ые ргорова! оп ТЬе сЬгопо!оду оТТЬеее реТгод1урЬ5.
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МопдоПап агсИео1од1з1 Т.3ап|туа1ау Иаз \л/огкес11п 1Не 1егп1огу оТ Ыотдоп з о и т  оТОтпбдоу| ргоу|псе 1п ОсТоЬег 
1987, Тог сЬеск1пд ТЬе 1пТогтаТ1оп \л/ЫсЬ Ьаз Ьееп герогТес! То ТЬе 1пзТ|ТиТе оТ ШзТогу зеуега! уеагз адо аЬоиТ ТЬе 
госк 1пзспрТ10п соппесТес! То ТЬе п а те  оТ МопдоПап кЬаап ог к1пд оТХШ ог XIV сепТипез. Не Тоипб уегу 1пТегезТ1пд 
реТгод1урЬз \л/|ТЬ бер1сТ1опз оТ Ьитап Ьеаб апс! Тасе Тгот ТЬе р1асе саПес! В1сЫдТ кЬаб апс! В1сЫдТПп Ыз, апс! ТЬе 
апс1епТ ТотЬ 1п Воздо Ье1ТдекЬип кЬибад пеаг ТЬе зТаТе Ьогбег, \л/Ы1е Ье \л/аз зеагсЫпд ТЬе р1асе саПеб КЬибадПп 
ЫсЬеез \л/Ьеге ТЬе аТогетепТ1опес11пзспрТ1оп 15 ех1зТес1.

1п 1988, ТЬе гезеагсЬ Теат Тгот ТЬе 1пзТ|ТиТе оТ ШзТогу ипбег МопдоПап АсасТету оТ Зс1епсез 1пс1исНпд агсЬео1од1зТ 
Ы.Зег-О^ау апс! Т.Зап]туаТау Ьаз бопе ТЬе агсЬео1одюа1 зип/еу а1т1пд То сНзсоуег ТЬе госк 1пзспрТ1опз Ье1опд То 
XIII апс! XIV сепТигу \л/ЫсЬ \л/аз зеагсЬес! 1азТ уеаг, апс! То е х а т т е  ТЬе |Тетз т  ТЬе сауе 1п ТегпТогу оТТзодТ-Оуоо 
зо и т . ТЬе гезеагсЬ Теат Ьаз \л/огкес1 т  р1асе саПес! КЬибдмп ВюЬеез, ВюЫдТ апс! Огййг ЫсЫдТ Тог зеагсЫпд ТЬе 
Мопдо! тзспрТюпз, ТЬе Теат сИс! поТ Ттс! ТЬаТ госк тзспрТюп. ТЬе Теат Ьаз ТоипсТ а забсИе, Ьо\л/ апс! агго\л/ Тгот ТЬе 
саче саПес! 1кЬ Вауап т  ТзодТ-Оуоо з о и т  апс! ТЬе ргоутсе т и з е и т  Тоок ТЬезе ТтсИпдз То ТЬе т и з е и т . Ас1с11Тюпа11у, 
ТЬе Теат Ьаз ехаттес! ТЬе реТгод1урЬ аТ р1асе саПес! УгТуп Атга1Т 1п ТегпТогу оТ Ыотдоп з о и т  Ьу ТЬе герогТ оТ Рйгеу 
апс! ЬиузапТзегеп. АгсЬео1од1зТ Т.Зап]туаТау Ьаз сопТтиес1 ТЬе гезеагсЬ, апс! ТоипсТ реТгод1урЬз Тгот ТЬе р1асе 
саПес! 2й1едТмп ВюЫдТ КЬабпм ЫсЬеез т  ТегпТогу оТ Вауапс1а1а1 зо и т , р1асе саПес! Ь1и1 кЬибад, Сип/ап ТйзЬтесИт 
епдег, Вас1агс1ии т  ТегпТогу оТ Ыоуоп зо и т , апс! р1асе саПес! КЬаг Ое1мп ВииТз т  Зеуге! зо и т , апс! р1асе саПес! 
КЬабаТ Ь1з т  Ви1дап з о и т  апс! гед1зТегеб ТЬет. Не а1зо ехсауаТес! а здиаге ТотЬ \л/ЫсЬ Ьауе ЫдЬ зТопез т  ТЬе 4 
согпегз аТ р1асе саПес! Тзадаап йегз т  ТегпТогу оТ КЬйгтеп зо и т .

1п 1990, ТЬе “КезеагсЬ Теат ТогзТисИез оТХюпдпи з1Тез” огдап12ес1 Тгот ТЬе 1пзТ1ТиТе оТН1зТогу ипбегТЬе МопдоПап 
А сабету оТ Зс1епсез Ьаз бопе агсЬео1од1са1 ехсауаТюп аТ 2 рагТз оТ ТЬе ги т  ВауапЬи1ад 1п Ыотдоп з о и т  апс! 
сИзсоуегес! ТпЫас1е апс! 1еаТ зЬареб Ьгопге агго\л/ Ьеаб \л/|ТЬ 1гоп зТет, апс1епТ со1п саПеб “У-зЬи”, Ьгопге т1ггог, 
Ьгопге зТатр, роТТегу, иТепзНз апс! сопзТгисТюп роТТегу апс! соггос1ес1 1гоп |Тетз, апб ТЬе Теат Ьаз У1е\л/ес1 ТЫз гит  
15 ТЬе г е т а т  оТ ТЬе с1Ту ТЬаТ ЬиНТ Тог тШТагу соттапс1ег “2Ьао Х1п” \л/Ьо \л/ае бе5сепс1епТ оТ Хюпдпи апб ТоПо\л/ес1 
Хюпдпи. АбсИТюпа11у, ТЫе геееагсЬ Теат Ьае бопе депега! агсЬео1од1са1 оЬееп/аТюп 1п 5еТТ1етепТ оТ ВуагиикЬа! апб 
пе\л/1у сИ5соуегес1 Ыабее, есгарегб апб бТопе Тоо1б Ье1опд То ЫеоПТЫс репос!.

1п 1995, а 1оса1 атаТеиг ЫеТопап Т.Зос1по1 Ьае бопе екеТсЬ оТ реТгод1урЬ5 тс1исИпд епдгауес! с1ер1сТюп5 оТ |Ьех, \л/Пс1 
еЬеер, беег, т а п  \л/|ТЬ Ьо\л/ апс! агго\л/ Тгот опе оТТЬе госке 1п тоипТат “Епдег кЬа1гкЬап” 1п ТЬе еаеТ епб оТ тоипТат 
Вагиип За1кЬап ЬгапсЬ оТ тоипТат Сигуап За1кЬап апс! риЬП5Ьес1 а ЬпеТ тТогтаТюп 0Т1Т.

ВеТ\л/ееп 1995 апб 1996, ТЬе геееагсЬ ехресИТюп оТ МопдоПап, Ри551ап апс! А тепсап  ]отТ рго]есТ “ЗТопе Тоо15 
оТ МопдоПа” Ьав бопе агсЬео1одюа1 5ип/еу апс! ехсауаТюп т  ТегпТогу оТ Ви1дап, Сигуап Тее, Зеуге! 5оит5 апс! 
сИбсоуегес! а 5еТТ1етепТ оТ “ТеакЫигТ ^аНеу” аТ Ьогбег оТ Водб 5 ои т оТ ОубгкЬапда1 ргоутсе апс! Ви1дап 5 ои т  оТ 
6тпб д оу| ргоутсе, \л/ЫсЬ 15 уегу тТегееТтд 51Те соппесТес1 То ТЬе геееагсЬ оТ Ра1еоНТЫс 51Те5 Тоипб т  МопдоПа. 
ТЫ5 5еТТ1етепТ соуеге арргох1таТе1у оуег 10000 едиаге теТег агеа оп ТЬе дгоипс! \л/|ТЬ оуег Ьипс1гес15 оТТЬои5апс15 
оТбТопе Тоо1б Ье1опд Тгот ТЬе 1о\л/ег Ра1еоПТЫс репос! То еаг1у ЫеоПТЫс репос!.

ВеТ\л/ееп 1996 апс! 1999, \л/|ТЫп ТЬе Тгате\л/огк оТ ТЬе сгеаТюп оТ диШеЬоок “Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 РгорегТ1е5 оТ 
МопдоПа” ТЬе геееагсЬ Теат тс1ис!тд тетЬ еге  С.Сопдо^ау апс! С.ЕпкЬЬаТ \л/огкес1 т  ТегпТогу оТ Отпбдоу| ргоу- 
тсе , апс! сИбсоуегес! апс! гед15Тегес1 питЬег оТ 1тто уа Ы е  ргорегПее пе\л/1у апс! гереаТесИу 1пс1исНпд 5еТТ1етепТ оТ 
Вауапгад, ОТеоп Маап1Т, а ЗТопе Аде 5еТТ1етепТ 1п уаПеу оТТеакЫигТ, Агау^кЬ, Оо1ооп Ь1и1, 2.ауеаг 11и1, УгТуп Со1, 
ТЬе реТгод1урЬ оТ Зеуге1, т а п  еТопе еТаТие оТ ЫгТуп Атга1Т, Тетр1е апс1 топаеТегу гите  1п р1асе са11ес1 ВауапЬЫад, 
СосШ Ва1да5, ОетсЫд, Запдмп Оа1а1, Шаап ЗакЫие апс1 Теадаап То1до1 апс1 боситепТес1 ТЬет Ьу Ьапс1 бга\л/тд5, 
у1с1ео гесогсИпде апс1 рЬоТов. Тобау ТЬеве геееагсЬ таТепа15 аге Ье1пд керТ т  ТЬе Ред15ТгаТюп апс11пТогтаТюп 5ТаТе 
баТаЬаее оТ си1Тига1 ЬепТаде.

АссогсИпд То ТЬе тТогтаТюп аЬоиТТЬе 1ооТес1 сауе Ьипа1 оТТеадаап КЬапап т  ТегпТогу оТ Ыоуоп 5 оит оТОтпбдоу| 
ргоутсе т  1999, МопдоПап агсЬео1од15Т5 Ь1.Егс1епеЬаТ апб СЬ.АтагТйуеЫп Ьауе бопе оп-51Те геееагсЬ т  2000. 
ТЬеу Ьауе бопе геееагсЬ оп ТЬе еТгисТиге, Ьипа! пТиа1, апс! гета1П5 оТТЬе с1оТЬе5 Тоипб Тгот ТЬе сауе Ьипа! апс! 
1с1епТ1Т1ес1 ТЬаТ ТЫе саче Ьипа! 15 Ье1опд То поЫ етап \л/Ьо \л/ае Нутд 1п ТЬе тШсИе оТХМ сепТигу.

1п гесепТ уеаге, е5рес1аПу 5тсе  2000, а питЬег оТ Ы5Топса1 апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПее \л/еге сИбсоуегес! апб 
геееагсЬес! т  ТегпТогу оТОтпбдоу| ргоутсе, ае а геви1Т оТТЬе геесие ехсауаТюпе апс! туе5Т1даТюп5 бопе Тог Ы5Т0Г1- 
са1 апс! си1Тига1 51Те5 т  соппесТюп То ТЬе гЫЫпд ехр1огаТюп апс! ехр1о1ТаТ1оп.

ТЬе геесие геееагсЬ апс! ехсауаТюпе т  ТЫе гедюп еТагТес! 1п 2001 Ьу ТЬе 5та11 гевеагсЬ апс! туе5Т1даТюп сагпес! оиТ
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агоипс! 1Не р1асе Оуи То1до1 (Тигдио1зе НШ) аТ1егп1огу оТ КМапЬодс! з о и т  Ьу гезеагсЬ Теат тс1исНпд агсЬео1од1зТ
О.Тзеуеепс1ог] апс1 В.СйпсЫпзигеп. Аз а гезиИ оТТЫз гезсие гезеагсЬ апб 1ПУе5Т1даТ1оп, зТопез ТЬаТ изес1 1п ТЬе 
соррег т1п1пд, апй ТЬе зТопе Тоо1з Ье1опд То Вгопге Аде репос! \л/еге сНзсоуегес!. 31псе ТЬеп, ТЬе ра1еопТо1од1са1 
апй агсЬео1од1са1 гезсие 1ПУе5Т1даТ1оп5 апй ехсауаТюпа аге 5ТШ Ье1пд йопе т  ТЬе ТегпТогу оТ Отпбдоу| ргоутсе 
апй 35 оТТойау, оуег 90 герогТе оТгеесие геееагсЬеб апй ехсауаТюпе йопе 1п бтпод оу| ргоу|псе ЬеТ\л/ееп 2002 
апй 2015 Ьу 7 огдаЫгаТюпе 1пс1исПпд ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ АгсЬео1оду, ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Н|5Тогу, ТЬе 1п5Т|ТиТе оТ Ра1еоп- 
То1оду ипйег ТЬе МопдоНап А сайету оТ Зс1епсе5, ТЬе ОерагТтепТ оТ АгсЬео1оду апй АпТЬгоро1оду 1п ЫаТ1опа1 
ип1Уег51Ту оТ МопдоПа, АгсЬео1од1са1 ОерагТтепТ 1п ЫаТюпа! М иееит оТ МопдоПа, апй ТЬе АгсЬео1одюа1 ОерагТ- 
тепТ 1п ЫЫуег51Ту оТ (ЛаапЬааТаг, апй ТЬе ЕхресНТюп оТАгсЬео1оду апй ЕТЬподгарЬу аТТЬе МопдоПап ип1уег51Ту 
оТ Зс1епсе апй ТесЬпо1оду аге Ье1пд керТ 1п ТЬе ГСед15ТгаТюп апй 1пТогтаТ1оп 5ТаТе йаТаЬаее оТ си1Тига1 ЬепТаде. 
Ае а гееи1Т оТ аТогетепТ1опес1 геесие 1т/е5Т|даТюп5 апй ехсауаТ1оп5, а питЬег оТ тТегееТтд ЫбТопса! апй си1- 
Тига! ргорегПеб Ье1опд То сНТТегепТ репос! оТ МопдоПап ЫеТогу \л/еге сН5соуегес1 апй геееагсЬес!. Рог 1П5Тапсе, 
реТгод1урЬе Тоипй Тгот йаукЫапТ кЬа1гкЬап, тоипТат 1кЬ будоп, тоипТа1п ЗЬПг, Таадаап То1до1, Оа1ат Оии1да, 
Таадаап Ыапу ЕкЬ, Ва15ЫпТ, Суа1аап Ое1, ЕееТПп Со1, Миги1 Мой, ЫиТдПп З Ь о уо п , КЬйгеп Ое1, 012ПТПп кЬуаг, 
тоипТат Сип/ап ЗЬоудог, апаепТ Ьипа15 апй ТотЬа Ье1опд То сНТТегепТ оТ ЫеТогу аТ р1асе саПес! Вагиип Ыагап, 
Ь1тс1аап Со1, Ь1кЬаа КЬийад апй Теадаап То1до1, гета1п оТапаепТ ЫТу саНес! ае МапдавПп кЬегет, апй ТЬе Рип1с 
1П5спрТ10п оТ тоипТат 1кЬ б1гПТ.

1п ге1аТюп То ТЬе ге5ТогаТ1оп \л/огк оТ ТЬе ги т  оТ Тетр1е ОетсЫд аТ ТЬе ТегпТогу оТ КЬапЬодй 5 ои т  оТ бтподоу| 
ргоу|псе, а 5таП агсЬео1од1са1 ехсауаИоп йопе т  2005. А1т1пд То с1еаг ир ТЬе еТгисТиге оТ 5 оте  ЬиПсНпд гета1П5 
ТЬе с1еап1пд \л/ае йопе йиппд ТЬе ехсауаИоп, апй оуег ЬипсТгес! агсЬео1од1са1 Т1псНпд5 \л/еге сН5соуегес1 апй ТЬе 
5с1епТ|Т|с герогТ \л/ае \л/пТТеп.

1п 2006, \л/|ТЬ ТЬе Ье1р оТ Ьогйег Тгооре ТЬе У1с1ео бЬооИпд Теат оТ ТЬе “Сагад” ргос1исТ1оп оТ МопдоПап ЫаТюпа! 
Вгоас1са5Т1пд Ьав йопе рптагу  йоситепТаТюп (рЬоТо апй У1с1ео) Тог реТгод1урЬ5 сагуес! оп ТЬе дгап|Те госк аТ 2 
51с1е5 оТ йгу пуегЬес! аТ р1асе саПес! КЬакЬии1уп до1 \л/ЫсЬ 15 5 То 6 к т в  БоиТЬеавТ Тгот ТЬе роеТ оТ йаа! ЗЬапй апй 
120 к т е  5оиТЬ\л/ебТ Тгот ТЬе сепТег оТ Ыотдоп 5оит, \л/ЬПе ТЬе Теат \л/ае йо1пд ТЬе пе\л/5 герогПпд т  ТегпТогу оТ 
бтпод оу| ргоу|псе. Ваеес! оп ТЬе аТогетепТ1опес1 с1оситепТаТ1оп таТепа15, МопдоПап агсЬео1од15Т Ь1.Егс1епеЬаТ 
\л/гоТе ТЬе геееагсЬ агПс1е аЬоиТ ТЫе реТгод1урЬ ае “РеТгод1урЬ5 оТ КЬакЬии1уп СоГ.

1п 2007, ТЬе агсЬео1од1са1 геееагсЬ ехрес1Шоп оТТЬе рго)есТ “СепТга! А51ап АгсЬео1од1са1 КеееагсЬ” Ьу ип1уег51Ту 
оТ (ЛаапЬааТаг, ТЬе ЫЫуег51Ту оТ За1пТ-РеТег5Ьигд 1п Ри551ап Рес1егаТ1оп, ТЬе 1пТегпаТ1опа1 А550с1аТ1оп Тог Моп- 
доПап ЗТисНеа апй ТЬе РоепсЬ’5 Ноиве М иееит Ьае йопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ апй 1ПУе5Т|даТ1оп т  ТегпТогу оТ 
Ыотдоп 5 ои т  оТ бтпбдоу| ргоу|псе апб соПесТес! агТИасТе Тгот ТЬе ги1п оТ ВауапЬЫад. Ве51с1е5 ТЫб , ТЫб ехре- 
сНТюп Ьае ехат1пес1 ТЬе \л/аП оТ СапТе Моб, КЬйгтеп Теадаап О уоо  апб “СЫпд15Пп Оа1ап” аТ аоиТЬ оТ Ыотдоп 
5 ои т  апб сЬескеб ТЬе1г 1осаТ1оп5. Ву ТЬе 1аЬогаТогу оТТЬе 1п5ТНиТе оТ Н|5Тогу оТ МаТепа! СиНиге ипбег ТЬе Ри551ап 
А сабету  оТ Зс1епсе ТЬе гасНо-сагЬоп апа1у515 Ьав бопе оп ТЬе 5атр1е5 Такеп Тгот соПесТес! агПТасТб апб рагТ оТ 
гад (Ьа1оху1оп аттос1епс1гоп) \л/оос1 ТЬаТ \л/ае ивес! т  ТЬе сопеТгисТюп оТ \л/аП апб Нб гееи1Т 5ау5 ТЬаТ ТЬеае 51Те5 
аге Ье1опд То XII То XIV сепТипее.

1п 2009, ТЬе геееагсЬ Теат оТ МопдоНап апб Ри551ап )отТ рго)есТ “СепТга! А51ап АгсЬео1одюа1 РеееагсЬ” Ьае 
бопе агсЬео1одюа1 геееагсЬ апб ехсауаТюп То ТЬе ги т  оТ ееТПетепТ ВауапЬЫад ае сНу Ье1опд То Хюпдпи ре- 
пос1. Ве51с1е5 ТЫб , ТЬе Теат Ьае бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬеб аТ тоипТат ОпдоТ КЬаНкЬап а ЬгапсЬ оТ гапде 
КЬогокЬ, Теадаап Ь15, УгТуп АтгаН, КЬапап РааЬаап, ВоТдо КЬаНкЬап, КЬбаЬббТ КЬаНкЬап Ма1кЬап Тбэу, А1ад 
Ь1и1, О уооТ КЬагуп КЬеТа, ЕкЬеп ЗЫгее, КЬибад КЬаТаусЬ, ЗЬаг То1до1, А1Тпу А т ,  тоипТат ЬгапсЬее оТ гапде 
Вагиип ТеокЫо, ОубгТеадаап То1до1, Вуагии 2 а ту п  КЬибад, уаНеу оТт/ег Ви1ад, Ьаск оТтоипТат Ви1дПп КЬаг, 
ЗЫуее апб Абад 2одбог апб сН5соуегес1 Тепе оТ агсЬео1одюа1 5Не5 апб ЛпсНпдз.

1пТогтаТюп оТ 51 Тетр1е апб топаеТепеб т  бтпод оу| ргоу|псе \л/еге 1пс1ис1ес1 1п ТЬе “СЬгоЫс1е оТ МопдоПап 
топаеТепеб апб Тетр1е5” риЬП5Ьес1 Ьу АгТе СоипсН оТ МопдоПа 1п соНаЬогаТюп \л/НЬ тТегпаТюпа! а550С1аТюп 
“МопдоНап си1Тига1 ЬепТаде” т  2009.

З а т е  уеаг, ТЬе )отТ геееагсЬ Теат оТ геееагсЬегб Тгот ТЬе “ВауапТййкЬ” N 0 0  апб СЫпд15 КЬаап Ь1п1уег51Ту Ьав 
бопе агсЬео1од1са1 геееагсЬ апб туе5Т1даТюп т  аМ 5оит5 оТбтподоУ! ргоутсе апб боситепТес! питЬег оТЫе- 
Тог1са1 апб си1Тига1 ргорегПее пе\л/1у апб гереаТесНу. Ае \л/пТТеп оп ТЬе герогТ ТЬе геееагсЬ Теат Ьае Тоипб а та п  
аТопе еТаТие Тгот ТЬе ТеггНогу оТ КЬапЬодб 5оит.

1п 2011, Ьу ТЬе огбег оТ ТЬе “Епегду Рееоигсе” 1_1_С, геееагсЬегб оТ СепТег оТ СиНига! НепТаде сагпес! оиТ ТЬе
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зип/еу 1п 1егп1огу о1 ТбодНеейи з о и т  апс1 ап а1Тес1ес1 агеа а1опд 1о 245 к т з  азрИаИ гоас! апс1 Иауе с1опе рптагу 
гед151гаИоп апс! с1оситеп1аИоп Тог 1Ме 1апд1Ые апс! 1п1апд1Ые сиИига! ИегИаде апс! Ыз1опса1 апс! сиИига! ргореЫез 1п 
1Ыз агеа, апс! ехат1пес11Ие1г 1осаИопз апс! еуа1иа1ес1 ргезеЫ рго1есИоп апс! ргезеп/аИоп сопс1Шоп апс! 1огти1а1ес1 
Ии1Нег рго1есИоп ргодгат 1ог сиИига! НегИаде. ТН15 зип/еу Наз соуегес! 25 зИез 1п 1егп1огу о1 ТзодНзейи з о и т  апс! 
рптагу  с1оситеп1аИоп Наз с1опе 1о 109 Н1з1опса1 апс! сиИига! 1тто уа Ы е  ргорегНез.

З а те  уеаг, \л/Ш11п 1Не 1гате\л/огк оННе 1з1 рНазе о1рго]ес1 “Рогти1аИпд 1Не сиИига! НегИаде ргодгат о1бтподоу| 
ргоу|псе” Ьу рго]ес1 Оуи То1до1,1Ье гезеагсЬ 1еат Ьаз 6оситеп1ес1146 Ыз1опса1 апс! сиИига! 1тто уа Ы е  ргорегНез 
т  1егп1огу 9 зо и тз  о1бтп6доу| ргоутсе 1пс1и61пд о1Тзод1-Оуоо, Оа1ап2а6да6, КЬапкЬопдог, КЬигтеп, Вауапба- 
1а1, Ви1дап, Зеуге1, Ыоуоп апб СигуаЫез.

1п 2012, \л/ИЫп 1Ье 1гате о11Ье рго]ес1 “Сгеайоп о1 сНдИ;а1 т а р  1ог сШез о1 апс1еп1 потабз о1 Сеп1га1 Аз1а” Ьу 1Ье 
1п1егпаИопа11пзй1и1е Тог 31и61ез о1 Ыота61с СмПгайопз апб 1Ье 1пз111и1е Тог 31и61ез о1 МопдоПап апб Ви66Ыз1 апб 
Т1Ье1ап 31и61ез о11Ье 31Ьепап ЬгапсЬ о1 Киз51ап А сабету Зс1епсе5,1Ье геееагсЬ 1еат Ьае 51и61е6 ги т  о1 апс1еп1 
сИу апб 5еН1етеЫ5 аПегЫогу о1 6 тпод оу | ргоу|псе тс1ис1тд СобП Ва1да5, ВауапЬи1ад, Оеп Вии6а1, 1ог1ге55 о1 
КЬйгтеп Теадаап Оуоо  апб Оегееп Ь15, апб таб е  пе\л/ тар .

З а те  уеаг, а сотр1ех геееагсЬ Ьае сагпеб ои1 оп Ы51опса1 ргорегНев, сиИиге, Пога апб 1аипа о1 Ыотдоп 5 ои т  Ьу 
1Ье 1тапс1а1 еиррог! о1 Мип1С1ра1 СоипсП о1 Ыотдоп 5оит. \Л/ИЫп 1Ье 1гате оИЫе геееагсЬ, питЬег о1 ре1год1урЬб 
\л/еге пе\л/1у 615соуеге61гот 1Ье 1егп1огу о1 Ыотдоп 5 ои т  апб ге-ехат1паИоп Ьае бопе 1о ре1год1урЬб 1Ьа1 \л/еге рге- 
у1ои51у 51и61е6. Ке1а1е61о 1Ыб , Т5.ВаНи1да апб З.ВуатЬабог] Ьауе риЬП5Ье6 а геееагсЬ агНс1е “АЬои15оте ересЫс 
6ер1сИоп5 1п соп1ех1 о1 ре1год1урЬ5”.

1п 2013, О.Ва1гопд а 51а11о11Ье Си11ига1 ЬеЫаде ргодгат оГ ‘Оуи То1до|” ЬЬС Ьае 51исНес11Ье Ьл/о т а п  еЬпе 51а1ие5 
Ье1опд 1о Тйгед репоб а11Ье сеЫег о1 КЬапЬодй 5о и т  апй р1асе саПеб ВауапкЬбоуог, апй Иг51 риЬПбЬеб И \л/ИЬ 
Ьапй 6га\л/1пд.

1п 2015, ассог61пд 1о 1Ье соп1гас1 \л/ИЬ 1Ье СеЫег о1 Си11ига1 НеЫаде, а 51а1е Нопогей Ре11о\л/ о1 СиИиге, \л/Ыег 
апй ригпаНб! Со.Ак1т Ьае \л/огкей апй 1гауе11е6 оуег 20000 к т е  а1опд 1Ье Ы51опса1 апй сиИига! 5Ие5 1п 1егп1огу о1 
АгкЬапдаЬ бтподоу|, КЬеЫП, ВауапкЬопдог, 5е1епде ргоутсее апй 5 оте  гедюпе о1 ГСериЫю о1 ВигуаИа 1п Рие- 
51ап РейегаИоп. Не \л/ае боситеЫ еб 1Ье ре1год1урЬе а1 р1асе саПей Оа1ат Оии1да, КЬокЬ Огййг 1п КЬапЬодй 5оит, 
1Ье госк 1П5спр110П5 о1 тоип1а1п Оа1ап 1п Ыотдоп 5оит, апй ре1год1урЬб а1 тоип1а1п ЗЬмг 1п КЬапЬодй 5 ои т  Ьу 
рЬоЬдгарЬ апй \л/го1е 1Ье герог! апй Ьапйей оуег 1Ье ге1а1ей геееагсЬ та1епа15 1о 1Ье Кед151гаИоп апй т1огта1юп 
51а1е 6а1аЬа5е о1 си11ига1 ЬеЫаде. З о т е  оИЬеее ре1год1урЬе \л/еге 1пс1и6е6 1п Ые Ьоок.

Ве51с1е5 1Ыб, 1Ье 1егп1огу о1 бтподоу| ргоу|псе 15 уегу псЬ \л/ИЬ ра1еоп1о1од1са1 5Ие5 апй ееуега! ра1еоп1о1од|- 
са1 геееагсЬеб Ьауе йопе т  1Ые ргоу|псе. I I 15 песебвагу 1о тепИоп 1о11о\л/1пд ра1еоп1о1од1са1 ехресНИопб \л/огкей 
1П 1егп1огу о1 бтподоу| ргоу1псе. Рог 1П51апсе, 1Ье “Апйге\л/5’5 ЕхребШоп” \л/огкей 1п 1920’5, 1Ье “Ра1еоп1о1од1са1 
ЕхребШоп о1 МопдоПа” Ьу 5оу1е1 А сабету о1 Зс1епсе5 Ье1\л/ееп 1946 апй 1949,1Ье “МопдоНап апй Ро1апй ]о1п1 
Ра1еоп1о1од1са1 ЕхресНИоп” \л/огкей Ье1\л/ееп 1963 апй 1965, т  1970 апй 1971,1Ье геееагсЬ йопе Ьу “МопдоНап апй 
5оу1е1]о1п1 део1од1са1 ехребШоп” Ье1\л/ееп 1967 апй 1990, апй 1Ье “МопдоНап апй йарапеее ]о1п1 ра1еоп1о1од1са1 
ехрейШоп” 5тсе  1993.

Рго1есНоп апс! ргезеп/аНоп о1 Ыз1ог1са1 апс1 си11ига11ттоуаЫе ргорегНез о1 Отподоу! ргоутсе
Ыопе о1 Ы51опса1 апй си11ига11тто уа Ы е  ргорегНее о1 бтпод оу| ргоу1псе \л/еге 1пс1и6е6 1о 1Ье “Ы51 о11Ье 51а1е 

рго1есИоп” айор1ей Ьу 1Ье 791Ь соп1егепсе 6ес1510п о1 Рге51й1ит о1 51а1е Вада КЬига! 1п 1941. АИЬоидЬ, попе о1 
Ы51опса1 апй си11ига11тто уа Ы е  ргорегНее о1 б тподоу| ргоутсе 1пс1и6е6 1п 1Ье 51а1е рго1есНоп о1 “Ь|511ог рго1ес- 
Иоп о1 Ы51опса1 апй си11ига1 ргорегНеа о1 Реор1е’5 РериЬНс о1 МопдоПа” айор1ей Ьу 1Ье 4201Ь 6ес151оп о1 М1п151ег5 
СоипсП о1 МопдоПа 1п 1971, 1Ье 1о11о\л/1пд 1тто уа Ы е  ргорегНее \л/еге тс1ис1ес1 1п 1Ье 2пй аппех ае 1Ье ргоу1пс1а1 
рго1есИоп о1 “1_151 о1 Ы51опса1 апй си11ига1 ргорегНеа 1п рго1есИоп о1 Ргоу1псе апй СИу’5 ЕхесиИуе А6т1п151гаИоп5”.

1. Мопдо! 1п5спрИоп а1 р1асе саПей Теадаап МаапИ 1п 1егп1огу о1 Вауапйа1а1 5оит,
2. Мопдо! твспрИоп а11етр1е 5а1п В1сЫд11п 1егп1огу о1 ТбодНбейП 5оит,
3. Мопдо! твспрИоп Ье1опд5 1о 131Ь сеп1игу а151оре о1 Моип1а1п Оа1а1 т  Ыотдоп 5оит,
4. Ре1год1урЬ а1 р1асе саНеб 1кЬег КЬоеЬиипН 115 т  1егп1огу о1 Ыоуоп 5оит,
5. ТЬе 51а1ие о10.Ыапгаб а1 сеп1ег о1 Мап1а1 5оит,
6. ТЬе 51а1ие о1Т.Вог а11Ье сеп1ег о1 ТбодНбейН 5оит.

Ро11о\л/тд Ы51опса1 апй си11ига11тто уа Ы е  ргорегНее \л/еге 1пс1и6е6 1п 1Ье “1_151 о1Ы51опса1 апй си11ига1 ргорегНеа 1о 
Ье 1п 1Ье рго1есИоп о1еоит, кЬогоо, сИу ЕхесиИуе А6т1п151гаИоп5 о1 Реор1е’5 йери1у Соп1егепсе” айор1ей Ьу 1Ье
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101Н огс1ег оНИе ЕхесиИуе Ас1т1П151га110П5 о1гРеор1е,5 Оери1у СоЫегепсе 1п 2пс1 о1МагсИ, 1978.

1. ГСоск 1П5спрИоп5 оИвадаап МаапИ а11егп1огу оНеггИогу о1 Вауапс1а1а1 5оит,
2. М етопа! Р1адие 1ог МопкИПп йидаг а11Не сеп1ег о1 Вауап-Оуоо 5оит,
3. Зеа1 оп госк о1 КНасМуп РаеИаап 1п Ви1дап 5 ои т  апс1 госк 1П5спрИоп5 а1 Твадаап МаапИ,
4. ТотЬ о1 ВПйй1 т  1егп1огу о1 Сип/ап1е5 5оит,
5.5си1р1иге о1 Ма1е сате ! 1п Мапс1а1-Оуоо 5оит,
6. ТЬе 51а1ие о1 Ьего О.Ыапгас! 1п 1Ье сеп1ег о1 Мап1а1 5оит,
7. Тетр1е5 оЮЬодсЫп апй КЬаПап 1п топаб1егу ЗапдПп Оа1а1 аИегЫогу о Ш о тд о п  5оит, 1Ье топае 

1егу о1 ОооготЬо, 1етр1е Зис1 апй 1етр1е Ой1кЬог, 1Ье топае^егу Сййгед, \л/а11 о1 топае^егу, Теадаап 
кЬаеЬаа, 1Ье т а п  51опе 51а1ие о1 КЬаеЬаа^уп екЬ, апй 1Ье 1П5спрИоп5 о1 тоип1ат Оа1ап,

8. Ре1год1урЬб о1 ТоН госк апй 1кЬег СаеЬиип а11егЫогу о1 Ыоуоп 5оит,
9. ТЬе теспрйоп то п и т е Ы  о1 Теадаап СЬи1ии а1 ЫагапдПп Айад т  1егЫогу о1 Зеуге! 5оит, 1Ье топи  

теп1 тай е  1гот дгапИе а11Ье Теадаап ЫепП Айад, 1Ье Мап1га 1П5спрИоп5 оп 1Ье дгапИе е1опе а11Ье 
Загда1ап1,1Ье ре1год1урЬ о1 КЬайап 115, госк 1П5спрИоп5 апй ре1год1урЬ а1 Вауап-Оуоо,

10. Айеег 51опе а11Ье Теадаап Оеге о11Лаап1о1до1 т  1егп1огу о1 КЬйгтеп 5оит, 1Ье йоситеЫ е 1п 1Ье 
5 о и т ’5 айтт151га1юп аЬои11Ье е51аЬП5Ьтеп1 о1601Ь Ьоиее оНЬе Реор1е’5 Раг1у, апй йоситеЫб о1 
100 5о1сНег5 \л/Ьо \л/ав диагсНпд 1Ье кЬоеЬии, ги т  о11Лаап Ва1да5 1п Заа1 5Ьапс1,1Ье ре1год1урЬ о1 
госк Тад1,1Ье ре1год1урЬ о1 ВюЫдЫп кЬай, 51опе Аде 5еН1етеп1 а1 Сигуап ВбкЫН, Тйгед 1отЬ а1 
тоиЫа1п КЬйгтеп, 1Ье ги1п оТ\л/аИ Сип,

11. М етопа! Р1адие 1ог рагПеап З.КЬаббог] а11Ье сеЫег о1 КЬапЬодб 5оит, а 5си1р1иге о1 Вииг (та1е 
сате1), а тобе! оЫетр1е ОетсЫд а11оса1 ти е е и т , 1Ье ги1п оЫетр1е ОетсЫд, 2 51опе Ндиге о1 
ТигТ1е апб а е1опе Ндиге оТ р|д, 1Ье ш1п оЫетр1е Теодго!,

12. Аб1а1ие Тог Т.Вог а11Ье сеЫег о1 ТеодНбейП 5оит, а т е т о п а ! р1адие о^ТидПп йокЫ о, 1Ье ги т  о1 
1етр1е Ьйп, 1Ье ги т  оЫетр1е 5а1п В1сЫд1 апб 1Ье Мопдо! 1П5спрИоп5 оп госк пех11о 1Ье ш1п ае 
саПеб госк 1П5спрИоп5 о15а1п В1сЫд1,

13. М етопа! р!адие о1 Ь.МйпкЬ а11Ье сеЫег о1 ТеодЮ уоо 5оит, а тетог1а1 р1адие о1 Т.Вог, а тП1 
б1опе Ье1опд 1о репоб о^ТодооЫотог кЬаап,

14. А т е т о п а ! р!асе 1ог Ьеп1п а1 0а1ап2абдаб сИу, а т е т о п а ! о1 РпепбеЫр, а 5си1р1иге о1 Мо1Ьег, а 
т е т о п а ! р1адие 1ог ЛЗатЬии.

ТЫ5 огбег \л/ае 1Ье йгбТ 1трог1ап1 бес1510п ТЬаТ таб е  1бг 1Ье рго1есИоп о1 ЫеЬпса! апб си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорег- 
Иее о10тпбдоу| ргоу|псе.

1п 1994, айег 1Ье абар1аНоп о1 “Ьа\л/ оп Рго1есИоп о1 Н|5Тог1са1 апб Си1Тига1 РгорегПе5” Ьу 51а1е Сгеа1 КЬига1, рге- 
у|ои5 4201Ь бес1510п о11Ье СоипсП о1М|П151ег5 оТ 1971 \л/ав атепбеб Ьу 1Ье 233гб бес1510п о11Ье С оуегптеЫ  апб 
абор1еб 35 “Ы51 о1 РП51опса1 апб Си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегИее 1о Ье тс1ис1еб 1п 1Ье рго1есИоп о151а1е, ргоу|псе, 
апб 1ЛаапЬаа1аг сИу”. АИЬоидЬ, попе оЫЬе ЫеЬпса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе5 о10тпбдоу| ргоу|псе т -  
с1ибеб 1п 1Ье 51а1е рго1есИоп оТ “Ь|5Т о1 Н|51опса1 апб Ои1Тига11тто уа Ы е  ргорегПе51о Ье тс1ис1ес11п 1Ье рго1есИоп 
о151а1е, ргоу1псе, апб 1ЛаапЬаа1аг сИу” аНасЬеб 1п 1Ье 1Ыгб аррепсНх оЫЬе 233гб бес1510п, То11о\л/1пд 1тто уа Ы е  
ргорегПе5 о10тпбдоу| Ргоу1псе 1пс1ибеб т  1Ье ргоу|псе рго1есИоп:

1. Ра1еоП1Ыс 5еН1етеЫ а1 р1асе саПеб Вауапгад 1п 1егЫогу о1 Ви1дап 5оит,
2. РеТгод1урЬ о1 ВюЫдЫп Ь15 а1 р1асе саПеб Теадаап 0ег511п Ыотдоп 5оит,
3. Ре1год1урЬ а1 р1асе саПеб ЫгТуп АтгаИ 1п Ыотдоп 5оит,
4. А  т а п  51опе 51а1ие а1 р1асе саНеб Ь1|1уп АтгаИ т  Ыотдоп 5оит,
5. РеТгод1урЬ а1 р1асе саПеб 1кЬег СаеЬиип т  Ыоуоп 5оит,
6. Тетр1е5 о1 ЗапдПп Оа1а1 топаб1егу а11Ье сеЫег о1 Ыотдоп 5оит,
7. ТЬгее 1етр1ее о1 Са1Ьа а11егЫогу о1 КЬапЬодб 5оит,
8. Ре1год1урЬб а1 р1асе саМес! 5Ьйй1еп апб Оо1ооп -Ь1и1уп Оуог ВюЫд,
9. РоеИс 1П5спрИоп5 Ье1опд 1о XIII сеЫигу аЫЬе тоиЫа1п Оа1ап т  Ыотдоп 5оит,
10. Р и т  оЫЬе 1етр1е Теодго! 1п еа51егп ебде оЫЬе тоиЫа1п КЬапЬодб т  КЬапЬодб 5оит,
11 .51опе Ндиге о1 р1д апб 1иЫе а11етр1е о1 ОетсЫд т  КЬапЬодб 5оит,
12. Ре1год1урЬ а1 р1асе саПеб ВюЫд1 т  КЬйгтеп 5оит,
13. РеТгод1урЬ аЫегЫогу о15еуге1 5оит.

Ап ирба1е гедЫгес! 1о 1Ье “Ы51 о1 Н|51опса1 апб Си1Тига1 1тто уа Ы е  ргореЫеб 1о Ье 1пс1ибеб 1п 1Ье рго1есИоп о1 
51а1е, ргоу1псе апб ШаапЬаа1аг сИу” \л/ЫсЬ абор1еб т  1994, \л/ИЬ 1Ье 1о11о\л/тд геаеопб, 5исЬ ае 1Ье 51а1е Сгеа1 
КЬига! Ьае атепбеб 1Ье “Ьа\л/ о1 МопдоПа оп Абтт151гаИуе апб ТегЫопа! ЫпИе апб ТЬе1г Соуегпапсе” ЬеЬл/ееп
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1995 апс! 1998, апс! е51аЫ|5Иес1 пе\л/ ргоу|псез апс1 зо и тз , апс1 пе\л/ агсИео1од1са1 зИез песеззагу 1о Ье 1пс1ис1ес11п 
1Ье рго1есИоп \л/еге сНзсоуегес! аз а гезиИ оНЬе агсЬео1од1са1 гезеагсЬ апс1 ехсауаИопз. ТЬиз, 1Ье Т1з1 оТ ЫзТопса! 
апс1 си11ига11тто уа Ы е  ргорегйез То Ье 1пс1ис1ес11п ТЬе ргоТесИоп оТзТаТе апс1 ргоу|псе” \л/аз атепс1ес1 Ьу 235ТЬ с1ес1- 
зюп оТТЬе СоуегптепТ 1п 1998. ТЬе ТоПо\л/1пд 1тто уа Ы е  ргорегПез \л/еге зе1есТес1 оТ Отпбдоу| ргоу|псе зе1есТес1 
Тог зТаТе ргоТесТ1оп:

1. А  р1асе оТ Ыаскзт1ТЬ Ье1опдз То ЗТопе Аде аТ ТЬе уаПеу оТ ТзакЫигТ 1п Ви1дап зо и т ,
2. РеТгод1урЬ аТ р1асе саНес! ЗЬйй1еп, апй ТЬе В1сЫдТ т  ТЬе з1оре оТТЬе тоипТа1п Оо1ооп-11и1,
3. ТЬгее Тетр1ез оТ Са1Ьа ог ги1п оТ Тетр1ез ОетсЫд, ЕгееТ апй ТзодТзо! 1п ТегпТогу оТ КЬапЬодс! зо и т .

Ро11о\л/1пд 8 ЫзТопса! апс1 си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПез \л/еге зе1есТес1 ТогТЬе ргоу|пс1а1 ргоТесТюп:
1. Ра1еоПТЫс зеТПетепТ аТ р1асе саПес! Вауапгад 1п ТегпТогу оТ Ви1дап зо и т ,
2. РеТгод1урЬ оТ В1сЫдТПп Ь1з аТ р1асе саПес! Тзадаап йегзТ 1п Ыотдоп зо и т ,
3. А  т а п  зТопе зТаТие апс! реТгод1урЬ аТ р1асе саПес! УгТуп Атга1Т 1п Ыотдоп зо и т ,
4. Тетр1ез оТ ЗапдПп Оа1а1 топазТегу аТ ТЬе сепТег оТ Ыотдоп зо и т ,
5. РиЫс 1П5спрТ10П5 аТТЬе еоиТЬ 51с1е оТТЬе тоипТат Оа1ап Ь1и11п Ыотдоп 5оит,
6 . РеТгод1урЬ аТ р1асе саМес! 1кЬег СаеЬиип 1п Ыоуоп 5оит,
7. РеТгод1урЬ аТ р1асе саМес! В1сЫдТ 1п КЬйгтеп 5оит,
8. РеТгод1урЬ аТ р1асе саНес! КЬаг ОеШп ВииТе 1п \л/е5Тегп ейде оТ тоипТа1п Зеуге! т  Зеуге! 5оит.

1п 2008, ТЬе “1.15Т оТ ргоТесТ1оп оТ ЫбТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПеб оТ 5ТаТе апс! ргоу|псе” \л/ае атепс1ес1 
Ьу 175ТЬ йес1510п оТ ТЬе доуегптепТ апс! |Т \л/ае еппсЬес! Ьу ТЬе питегоие 1тто уа Ы е  ргорегТ1е5 \л/ЫсЬ \л/еге сНбсоу- 
егей 1п 1аеТ 10 уеаге оТ гевеагсЬ. ТЬе ТоПо\л/1пд 1тто уа Ы е  ргорегПеб оТ Отпбдоу| ргоу|псе \л/еге 5е1есТес1 Тог 5ТаТе 
ргоТесТ1оп:

1. Ра1еопТо1одюа1 51Те5 аТ Вауапгад, Тбдгбдмп бЫгее, АубгапТ апб А1ад Теед т  Ви1дап 5оит,
2. А  ЫаскбгЫТЬ р1асе Ье1опд То ЗТопе Аде аТ ТЬе уаПеу оТ ТеакЫигТ 1п Ви1дап 5оит,
3. Ра1еопТо1одюа1 51Те5 аТ КЬегтеп Теау, Теадаап КЬоеЬии, ВйдПп Теау, СиЫуп Теау, А1Тап-Уи1, ЫетедТ 

апб Ь1кЬаа То1дос11п Сип/апТе5 5оит,
4. РеТгод1урЬб аТ р1асе саПес! ЗЬйй1еп, ВюЫдТ аТТЬе 51оре оТТЬе тоипТа1п Оо1ооп-11и11п Ыотдоп 5оит,
5. Ра1еопТо1одюа1 51Те5 оТ Ва15Ып Зау, КЬиига! Тбэу, Ь1ге1Ье апб АтТда! 1п КЬапЬодб 5оит,
6. ТЬгее Тетр1е5 оТ Са1Ьа ог ги1п оТ Тетр1е5 ОетсЫд, ЕгееТ апб Т5одТ5о1 т  ТегпТогу оТ КЬапЬодс! 5оит,
7. РеТгод1урЬб оТ ЗаукЫапТ КЬа1гкЬап, Оа1ат Оии1да, 2ййп КЬаТваусЬ, Твадаап То1до1 апб ЗЬПг 1п КЬап 

Ьодб 5оит,
8. Ра1еопТоПдса1 51Те оТА1дЫ-111аап Теау 1п ТеодТ-Оуоо 5оит.

Ро11о\л/тд 15 ЫбТопса! апб си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПеб \л/еге 5е1есТес1 ТогТЬе ргоутс1а1 ргоТесТ1оп:
1. Ра1еоПТЫс БеТНетепТ аТ р1асе саПес! Вауапгад т  Ви1дап 5оит,
2. Ра1еопТо1од1са1 51Те5 оТ КЬа1сЫп Ь1и1 апб ЫагапЬЫад аТ СигуапТев 5оит,
3. ТотЬб оТ Вауап То1до1 апб ЗЬЬ/ееТ То1до11п Сип/апТее 5оит,
4. КЫгд15ййг аТ р1асе саНес! Оуоо-Ыб 1п Сип/апТее 5оит,
5. А  р1асе \л/№ т 1П1пд Тгасе аТ КЬагтадТа! 1п Мап1а1 5оит,
6. Ра1еопТо1одюа1 51Те5 аТ ЗЬаг Тбэу апб тоипТа1п Модо1п йе! т  Мап1а1 5оит,
7. РеТгод1урЬ оТ ВюЫдТмп Ь15 аТ р1асе саПес! Теадаап ОегеТ 1п Ыотдоп 5оит,
8. РеТгод1урЬ апб т а п  еТопе еТаТие аТ р1асе саПеб ЫгТуп Атга1Т 1п Ыотдоп 5оит,
9. Тетр1е5 оТ ЗапдПп Оа\а\ МопавТегу аТ ТЬе сепТег оТ Ыотдоп 5оит,
10. Рип1с 1П5спрТ10п аТ воиТЬ оТТЬе тоипТа1п Оа1ап-ии1 т  Ыотдоп 5оит,
11. РеТгод1урЬ аТ р1асе саПес! 1кЬег СаеЬиип т  Ыоуоп 5оит,
12. АпсюпТ гЫп саНеб “МапдаеПп КЬйгее” аТ КЬапЬодб 5оит,
13. РеТгод1урЬ аТ р1асе саНес! В1сЫдТ 1п КЬйгтеп 5оит,
14. РеТгод1урЬ аТ р1асе саНеб КЬаг ОеШп ВииТе 1п \л/е5Тегп ебде оТ тоипТа1п Зеуге! т  Зеуге! 5оит,
15. Ра1еопТо1од1са1 51Те5 оТ КЬопдП, Ойбеп За1г, 2 а ту п  кЬопб апб Үадаап кЬоуП аТ тоипТат АгТе Водб 1п 

Зеуге! 5оит.

1п 1998, ТЬе “ЫаТюпа! Ргодгат Тог РгоТесТ1оп апб Соп5ег\/аТюп оТН|5Топса1 апб Си1Тига11ттоуаЫе РгорегНеб” \л/ае 
аборТес! Ьу 515Т бес1510п оТТЬе СоуегптепТ. АссогсНпд То ТЫе рго^есТ, |Т \л/ае р1аппес1 То гееТоге ТЬе Тетр1е ЗапдПп 
Оа1а1 т  Ыотдоп 5 ои т  оТ Отпбдоу| ргоутсе, То соп5еп/е апб ге1пТогсе ТЬе Тетр1е оТ ОетсЫд аТ КЬапЬодб 5оит, 
апб То та ке  герПсае оТреТгод1урЬ оТЗЬии1еп Оо1ооп Ь1и1 аТ Ыотдоп 5 ои т  апб То гер1асе ТЬе герПсае То ТЬе опдта! 
р1асе, апб То шс1ис1е ТЬе опдта! реТгод1урЬ5 То ТЬе 5ТаТе апб ргоу|псе ргоТесТ1оп. Ыопе оТТЬе Ы5Топса1 апб си1Тига1 
1тто уа Ы е  ргорегИеб оТ Отпбдоу| ргоу|псе 1пс1ис1ес1 т  ТЬе \л/огк р!ап оТ ТЬе “ЫаТюпа! Ргодгат Тог РгоТесТ1оп апб
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Сопзеп/айоп оТ ШзТопса! апс1 Си11ига11ттоуаЫе РгорегИез” ас1ор1ес1 Ьу ТЬе 303гс1 с1ео131оп оТТЬе СоуегптепТ 1п 
2007. Р гот ТЬе аТогетепТ1опес1 р1ап, ТЬе гезТогаТюп оТТЬе Тетр1е оТ ОетсЫд аТ ТегпТогу оТ КЬапЬодс! зо и т , апс1 
ТЬе Тетр1е ЗапдНп Оа1а11п Ыотдоп з о и т  \л/еге сТопе апс1 ТЬе р1ап Тог ргоТесТюп оТ реТгод1урЬз аТ ЗЬйй1еп Оо1ооп 
Ыи11п Ыотдоп з о и т  Ьаз поТ уеТ 1тр1етепТес1.

“Оуи То1до1” 15 опе оТТЬе 1пТегпаТ1опа1 рго]есТз \л/ЫсЬ аге Ье1пд 1тр1етепТес11п ТегпТогу оТбтподоу| ргоу|псе. ТЫз 
рго]есТ Ьаз Ьееп с1еуе1орес1 апс1 Тогти1аТес1 ТЬе “Си1Тига1 НепТаде Ргодгат” апс1 1тр1етепТес1 ТЬе ргодгат зуз- 
ТетаТ1са11у з тс е  2010 1п ТЬе ТегпТогу \л/Ьеге ТЬе рго]есТ 15 Ье1пд 1тр1етепТес1. Аз а гези1Т оТТЫз ргодгат, зеуега! 
асТ1У1Т1ез \л/еге сагпес! оиТ Тог ТЬе ргоТесТ1оп оТ си1Тига1 ЬепТаде, зисЬ аз Т1е1с1 гезеагсЬ Тог еуа1иаТ1пд ТЬе сопсНТ10п 
оТ си1Тига1 ЬепТаде, тееТ1пд апс! сНзсиззюп ЬеТ\л/ееп депега! риЬПс апс! 5ТакеЬо1с1ег5, аззеззтепТ оТ 1еда1 епу|гоп- 
тепТ ТЬаТ педаТ1уе1у аТТесТз си1Тига1 ЬепТаде, гед1зТгаТ10п апс! с1оситепТаТ1оп оТ си1Тига1 ЬепТаде, пзк аззеззтепТ 
оТ си1Тига1 ЬепТаде, ТЬе зТгисТига! сотрозШоп оТ си1Тига1 ЬепТаде, апс! с1еТегт1паТ1оп оТТЬе атоипТ оТ сЬапде ТЬаТ 
сап Ьарреп То зузТет, апс! зо оп.

ТЬе СоуегптепТ оТ МопдоПа Ьаз арргоуес! ТЬе “ЫаТ1опа1 Ргодгат Тог Соп5е1л/аТ1оп оТ ЗТопе НепТаде” Ьу |Тз 69ТЬ 
6ес1510п, 1п 13ТЬ оТ РеЬгиагу 2019. 1п ТЬе рага 1.2 оТ ТЫз ргодгат, К \л/аз р1аппес1 То ирйаТе ТЬе гед1зТгаТюп апс! 
с1оситепТаТ1оп оТ зТопе ЬепТаде оТ бтподоу| ргоу|псе \ллТЫп ТЬе Тгате\л/огк оТ огдап12т д  ТЬе гед1зТгаТюп апс! 
с1оситепТаТ1оп оТЫзТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегТ1ез Ьу |Тз Туре.
1п ТЬе Тгате\л/огк оТ ЫитЬег оТ ЫзТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПез \л/еге 1ПУо1уес1 т  1п ТЬе Тгате\л/огк оТ 
ТЬезе асТ1У1Т1е5 апс! ТЫз зЬо\л/з ТЬаТ ТЬе ргоТесТюп \л/огкз оТ ЫзТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегТ1ез тс1исНпд 
ра1еопТо1од1са1 апс! агсЬео1од1са1 51Тез бопе оп апоТЬег ас1уапсес11еуе1.

| пуепТогу апс) гед15ТгаТюп оТЫзТопса! апс) си1Тига11т т о у а Ы е  ргорегйез О тпод оУ ! Ргоу1псе: \Л/|ТЫп ТЬе 
Тгате\л/огк оТТЬе гед1зТгаТ10п, с1оситепТаТ1оп апс! 1ПУепТогу1пд оТЫзТопса! апс! си1Тига1 1тто уа Ы е  ргорегПез 1п 

ТегпТогу оТ МопдоПа, а Т1е16 гезеагсЬ Теат соп515Ттд Тгот зреааПзТз апс! ехрегТз Тгот ТЬе СепТег оТ Си1Тига1 Неп- 
Таде апс! ТЬе бтпод оу| Ргоутсе М изеит Ьаз \л/огкес11п ТЬе Вауап-Оуоо, Ыотдоп, КЬйгтеп, Вауап6а1а1, Ыоуоп, 
Сип/апТез апс! Зеуге! зо и т з  т  зоиТЬеазТ, зоиТЬ апс! \л/езТ рагТ оТ бтподоу| ргоу|псе ЬеТ\л/ееп 5ТЬ оТ ЗерТетЬег 
2014 апс! ЮТЬ оТОсТоЬег 2014. ТЬе гед1зТгаТ10п, йоситепТаТюп апс! 1ПУепТогу1пд оТЫзТопса! апс! си1Тига11т т о у -  
аЫе ргорегПез 1п Ви1дап, Мапс1а1-Оуоо, ТзодТ-Оуоо, КЬапкЬопдог, Мап1а1 апс! КЬапЬодс! з о и т  \л/аз бопе Ьу ТЬе 
гезеагсЬ апс! гед1зТгаТ!оп Теат огдап12ес1 Тгот ТЬе бтподоу| Ргоутсе М изеит 1п ТЬе Тгате\л/огк оТ туепТогутд оТ 
ЫзТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПез бопе 1п 2015. ТЬе тТогтаТюп ге1аТес1 То ТЬе ЫзТопса! апс! си1Тига11т -  
тоуаЫ е ргорегТ1ез 1п ТзодТзеТзП з о и т  Ьаз Такеп Тгот ТЬе ргеПт1пагу зип/еу бопе Ьу ТЬе СепТег оТ Си1Тига1 Неп- 
Таде 1П 2011 Ьу ТЬе огйег оТ “Епегду Резоигсе” ЬЬС оп Тапд|Ые апс! 1пТапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде, апс! ЫзТопса! апс! 
си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПез аТ ТегпТогу оТ ТзодТТзеТзП з о и т  апс! ап аТТесТес! агеа а1опд То 245 к т з  азрЬа1Т гоасТ. 
1п ТЬе Тгате\л/огк оТ гед1зТгаТ10п, йоситепТаТюп апс! 1ПУепТогу1пд оТЫзТопса! апс! си1Тига11тто уа Ы е  ргорегПез, ТЬе 
Теат Ьаз ТгауеПес! оуег 8000 к т з  апс! \л/огкес115 зо и т з  оТ бтпод оу| ргоу|псе. ТЬе Теат Ьаз гед1зТеге6 пе\л/1у апс! 
Ьу гереаТес! питЬегз аЬоиТ 2200 1тто уа Ы е  ргорегПез аТ 258 51Тез апс! сТоситепТес! ТЬет Ьу 5100 сНд|Та1 рЬоТоз, 
70 педаТ1уе рЬоТо ТНтз, 10 Ьапс! 6га\л/1пд5, 180 т1пиТез У1с1ео.
\Л/Ы1е \л/огк1пд 1п ТЬе ТегпТогу оТ бтпод оу| ргоу|псе, ТЬе гезеагсЬ Теат Ьаз \л/огкес1 ТодеТЬег \ллТЬ ге1аТес1 1оса1 
реор1е апс! дауе ТЬет ТЬе теТЬос1о1од1са1 ас1у|се оп 1тто уа Ы е  ргорегПез гед1зТгаТ10п, 1пТогтаТ1оп, ргоТесТюп апс! 
топ|Топпд. Ас1с1Шопа11у, ТЬе гезеагсЬ Теат Ьаз еппсЬес! з о т е  1оса1 т и з е и т ’з зТогаде Ьу з о т е  соПесТес! Т1псНпд5 
пе\л/1у сНзсоуегес! йиппд ТЫз гед1зТгаТ10п, с1оситепТаТ1оп апс! 1ПУепТогу1пд \л/огк.
\Л/е \л/ои1с1 Пке То ТЬапк аП ТЬе реор1е апс! етр1оуеез оТ ТЬе бтподоу| Ргоу|псе М изеит, Си1Тига1 сепТег, Ьоса! 
Ас1т1п15ТгаТ1оп оТбтподоу| Ргоу|псе, ге1аТес1 огдап12аТ1оп5, епу|гоптепТа1 юзресТог, паТиге сопзегуаТог, Ьегйегз 
\л/Ьо Ьауе сопТпЬиТес! То апс! \л/огкес1 оп ТЫз рго]есТ оТ гед1зТгаТ10п апс! с1оситепТаТ1оп оТ 1тто уа Ы е  ргорегПез оТ 
бтпбдоу! ргоу|псе.
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Өмнөговь аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын байршил

•  Палөонтологийн олдворт газар

•  Хадны зураг бичгийн дурсгал

•  Булш хиргисүүр

•  Хөшөө дурсгал

•  Барилга архитектурын дурсгал

•  Бусад

★  Даланзадгад
★  Булган

-------- Засмал зам

-------- Хөрсөн зам

( Сумын хил

Нуур цөөрөм

0а1ап2ас1дас1 
Ви1дап 

АзрЬаИ гоаб 

Еаг1М гоаб 

З о и т  Ьоипбагу 

Ьаке
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БАЯНААЛАИ СУМ
Баяндалай сум 1943 онд байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны байдлаар 1 07  
мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 газар нутагтай, 2.2 мянган хүн амтай, 175.8 мянган толгой 
малтай байна. Сумын төв Далай суурин нь аймгийн төвөөс баруун урагш 
86 км зайтай оршдог.

1. Адгийн уулзварын булш
2. Баянзүрхийн хадны зураг
3. Байшинтын хийдийн туурь
4. Зүлэгтийн бичээс
5. Морин толгойн булш
6. Өндөр зээгийн хиргисүүр
7. Тойрмын дэнжийн булш
8. Хавцгайтын хиргисүүр
9. Хар чулуутын хиргисүүр
10. Хүрэн овооны Хөшөөт дөрвөлжингийн булш
11. Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш, хиргисүүр
12. Цагаан мааньтын дурсгал
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ АУРСГАЛ

Баяндалаи сум

1. Адгийн уулзварын булш

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 50 орчим км 
зайд, Төхөм багийн нутагт Баянцагаан хайрханы 
ард Адгийн уулзварын хэмээх газар, дэнж 
дээр дугуй хүрээтэй хиргисүүр, шоргоолжин 
булш зэрэг олон тооны булш оршуулга бүхий 
цогцолбор дурсгал байна.

2. Баянзүрхийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 27 км орчим 
зайд Баянзүрх уулын бэлд байгалийн ургаа 
хадан дээр нарийн зураасаар бурхны шашны 
хүрээ хийд, зан үйлийг зурсан хоёр хэсэг хадны 
зураг байх бөгөөд мөн энэ орчимд янгир зэрэг 
ан амьтны дүрслэл бүхий эртний хадны сийлмэл 
зургууд бий.

Баянзүрхийн хадны зураг

Баянзүрхийн хадны зураг

3. Байшинтын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 12 км орчим зайд 
Наран багийн нутагт орших Турын гол хэмээх 
газарт нэгэн хийд байх бөгөөд уг хийдийг “Бүх 
Эвгээт сүм” хэмээн нэрлэх ажээ.

Байшинтын хийдийн туурь

Байшинтын хийдийн туурь

Байшинтын хийдийн туурь
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Баяндалай сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

4. Зүлэгтийн бичээс

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 29 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших булаг шанд 
бүхий байгалийн үзэсгэлэнт газрыг нутгийн 
иргэд Зүлэгт хэмээн нэрлэх бөгөөд энд хадны 
ёроолд байрлах том хадан дээр монгол болон 
түвд бичгийн дурсгал бий.

Зүлэгтийн бичээс

Зүлэгтийн бичээс

5. Морин толгойн булш

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 32 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт багахан судгийн зүүн 
талд орших Морин толгой хэмээх газарт хүрлийн 
үеийн дугуй дараастай булш болон дөрвөлжин 
булш, шоргоолжин булш байна.

Морин толгойн булш

6. Өндөр зээгийн хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 37 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт дахь уулын шувтарга 
үзүүрийг нутгийн иргэд Өндөр зээг хэмээн 
нэрлэх бөгөөд энд дагуул тахилын байгууламж 
бүхий дугуй хүрээтэй хоёр хиргисүүр байна.

Өндөр зээгийн хиргисүүр
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ АУРСГАЛ

Баяндалаи сум

7. Тойрмын дэнжийн булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 32 км орчим зайд 
Баян багийн нутагт дахь Тойрмын дэнж  хэмээх 
газарт орших орчин цагийн оршуулгын газрын 
зүүн талд 25 м урттай нэлээд томд тооцогдох нэг 
шоргоолжин булш байна. Мөн уг булшны эргэн 
тойронд дугуй дараастай хэдэн булш бий.

8. Хавцгайтын хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 32 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших Хавцгайтын 
эх хэмээх газарт дугуй хүрээтэй, голдоо 
овоолго чулуун дараастай нэг хиргисүүр байх 
бөгөөд уг хиргисүүрийн гадуур дагуул цагирган 
байгууламж бий.

Хавцгайтын хиргисүүр

9. Хар чулуутын хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 28 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших Хар чулуут 
хэмээх газарт, авто машины замын дэргэд дугуй 
хүрээтэй, хүрээний гадуур дагуул цагирган 
байгууламж бүхий хоёр хиргисүүр бий.

Хар чулуутын хиргисүүр

10. Хүрэн овооны Хөшөөт дөрвөлжингийн 
булш

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 28 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших Хар чулуут 
хэмээх газарт, авто машины замын дэргэд дугуй 
хүрээтэй, хүрээний гадуур дагуул цагирган 
байгууламж бүхий хоёр хиргисүүр бий.

Хүрэн овооны Хөшөөт дөрвөлжингийн булш
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Баяндалай сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

11. Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 41 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших Хавцгайтын 
хэнгэрэг хэмээх газар дугуй хүрээтэй, баруун 
талаараа тахилын байгууламжтай, голдоо 
овоолго чулуун дараас бүхий нэг хиргисүүр байх 
ба уг хиргисүүрээс баруун тийш 500 м орчим 
зайд нэг тоногдсон шоргоолжин булш байна.

Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш хиргисүүр

Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш хиргисүүр

Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш хиргисүүр

12. Цагаан мааньтын дурсгал

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 35 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт орших Цагаан мааньт 
хэмээх газарт дөрвөлжин хэлбэрийн шороон 
далантай, голдоо шорон далантай 2 дурсгал 
бий.

Цагаан мааньтын дурсгал

Цагаан мааньтын дурсгал
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БАЯН-ОВОО СУМ
Баян-Овоо сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Шанхайн уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус 
сум 2018 оны байдлаар 11.3 мянган км1 2 3 4 5 6 газар нутагтай, 1.5 мянган хүн 
амтай, 142.2 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Долоон шар заг 
суурин нь аймгийн төвөөс зүүн урагш 153 км зайтай оршдог.

1. Долоон сүмийн хийдийн туурь
2. Оцон Мааньтын чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
3. Сайрын балгас
4. Тогоо хайрханы хадны зураг, булш
5. Хацавчийн хадны зураг
6. Шар дэлийн хийдийн туурь
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баян-Овоо сум

1. Долоон сүмийн хийдийн туурь 3. Сайрын балгас

Сумын төвөөс өмнө зүгт 2 км орчим зайд Хар 
заг багийн нутагт орших Долоон шар заг хэмээх 
газарт буй худагийн баруун талд хийдийн туурь 
байхбөгөөд 1937 оны иххэлмэгдүүлэлтэд өртөн 
сүйтгэгджээ.

Долоон сүмийн хийдийн туурь

2. Оцон Мааньтын чулуун зэвсгийн 
дурсгалт газар

Сумын төвөөс зүүн зүгт 45 км орчим зайд Могойт 
багийн нутагт, хоёр сумдын зааг нутагт орших 
Оцон Мааньт хэмээх газар нь хуучин чулуун 
зэвсгийн үед хамаарах бууц бий. Оцон Мааньт 
нь зүүн, баруун талаараа үргэлжилсэн толгодоор 
хүрээлэгдсэн томоохон хөндийд орших боржин 
цохионуудыг нутгийн иргэд ийнхүү нэрлэжээ.

Оцон Мааньтын дурсгалт газар

Оцон Мааньтын дурсгалт газар

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 40 км орчим 
зайд дөрвөлжин хэлбэртэй давхар хэрэмтэй 
нэгэн эртний хэрмийн үлдэгдэл бий. Тус 
хэрмийн гадаад хэрэм зарим хэсгээрээ тодорхой 
мэдэгдэхгүй болсон ба 320x300 м орчим, дотоод 
хэрэм 150x140 м, зузаан нь 4-6 м орчим, өндөр 
нь ойролцоогоор 0.5-2.2 м хэмжээтэй. Нутгийн 
хүмүүс тус хэрмийг Сайран балгас буюу Өртөө 
ноёны харуулын балгас хэмээн домоглон 
нэрлэдэг.

Сайрын балгас
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Баян-Овоо сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ДУРСГАЛ

4. Тогоо хайрханы хадны зураг, бупш

Сумын төвөөс хойд зүгт 7 км орчим зайд Могойт 
багийн нутагт орших Тогоо хайрхан хэмээх 
уулын орой болон хормойгоор ан амьтан, хүн, ан 
ав хийж байгаа зэргийг дүрсэлсэн хадны зураг 
бий. Мөн уулын энгэрт дугуй хэлбэрийн хоёр 
булш бий. Ж ижиг дугуй хэлбэрийн булш нь дээд 
талдаа хөшөө чулуутай байв. Харин том булш 
нь анхны зохион байгуулалтаа алдаж тоногдсон 
байдалтай оршино.

Тогоо хайрханы хадны зураг

Тогоо хайрханы хадны зураг

Тогоо хайрханы булш

Тогоо хайрханы хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

Баян-Овоо сум

5. Хацавчийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 28 км орчим зайд 
Хар заг багийн нутагт орших голын сайрын 
баруун талд байх зүүн урдаас баруун урагш 
сунаж тогтсон уулыг нутгийнхан Хацавч хэмээн 
нэрлэх бөгөөд энэ уулын 30 гаруй хадан дээр 
морь болон тэмээ унаж буй хүн, нум сум харваж 
ан ав хийж байгаа хүн, хүний нүүрний дүрс 
буюу баг, янгир, буга, адуу зэрэг дүрслэлүүдийг 
сийлэн үлдээсэн хадны зургийн дурсгал бий.

Хацавчийн хад

Хацавчийн хадны зураг

Хацавчийн хадны зураг

6. Шар дэлийн хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 32 км орчим зайд 
Хар заг багийн нутагт орших Шар дэл хэмээх 
газарт хийдийн туурь байх бөгөөд уг туурь нь 
тухайн үедээ Түшээт хан аймгийн Говьтүшээ 
гүний хошууны харьяа хийд байжээ.

Шар дэлийн хийдийн туурь

Шар дэлийн хийдийн туурь

Шар дэлийн хийдийн туурь
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БУЛГАН СУМ
Булган сум 1952 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар Баяндалай сумын 
6, 7 дугаар баг, Мандал-овоо сумын 2, 3 дугаар баг, Ханхонгор сумын 2 
дугаар багуудаар бүрдсэн 5 багтай байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны 
байдлаар 7.5 мянган км1 2 3 4 5 6 газар нутагтай, 2.3 мянган хүн амтай, 205.2 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Булган суурин нь аймгийн төвөөс баруун 
хойш 98 км зайтай оршдог.

1. Авдрантын палеонтологийн олдворт газар
2. Баянзагийн дурсгалт газар
3. Булагтайн хадны зураг, булш, хиргисүүр
4. Төгрөгийн ширээгийн дурсгалт газар
5. Хавцгайтын хадны зураг
6. Цахиуртын хөндий чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
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Булган сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

1. Авдрантын паяеонтояогийн оядворт 
газар

Сумын төвөөс баруун хойш 60 орчим км зайд 
Дэн багийн нутагт Авдрант хэмээх газраас 
эртний ургамал, амьтны улдэгдэл бүхий 
палеонтологийн олдворт газар бий.

Авдрантын палеонтологийн олдворт газар

Авдрантын палеонтологийн олдворт газар

2.Баянзагийн дурсгалт газар

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 18 орчим км зайд 
Дал багийн нутагт Баянзаг хэмээн алдаршсан 
дурсгалт газар бий. Тус газрыг нутгийнхан 
Тэмээн шавар, Шавар ус хэмээн нэрлэх бөгөөд 
энэ орчмоос эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл 
болон эртний хүмүүсийн үлдээсэн чулуун зэвсэг, 
шавар савны үлдэгдлүүд олддог байна

Баянзагийн дурсгалт газар

Баянзагийн дурсгалт газар
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Булган сум

3. Булагтайн хадны зураг, булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 28 орчим км зайд 
Хавцгайт багийн нутагт Булагтай хэмээх багахан 
хадтай толгойд янгир, тэмээ, адуу зэргийг 
дүрсэлсэн хадны сийлмэл зураг байна. Мөн тус 
толгойн өмнөх талд нэг хиргисүүр байх бөгөөд 
түүний дэргэд хэд хэдэн дөрвөлжин булш байна.

Булагтайн хадны зураг

Булагтайн хадны зураг

Булагтайн булш

4. Төгрөгийн ширээгийн дурсгалт газар

Сумын төвөөс баруун хойш 22 орчим км зайд 
Дэн багийн нутагт Төгрөгийн ширээ хэмээх 
газраас эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл болон 
чулуун зэвсгийн дурсгал бүхий дурсгалт газар 
байдаг.

Төгрөгийн ширээгийн дурсгалт газар

Төгрөгийн ширээгийн дурсгалт газар

Төгрөгийн ширээний дурсгалт газар

Төгрөгийн ширээний дурсгалт газар
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Булган сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

5. Хавцгайтын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 20 орчим км зайд, 
Хавцгайт багийн нутагт Хавцгайт хэмээх газар 
хадны зургийн томоохон дурсгал байх бөгөөд 
энд ан амьтан, адуу мал, шувуу, морьтнууд, 
гэр тэрэг, тамга тэмдэг зэрэг олон үеийн хадны 
зургийн баялаг дурсалтай газар болно.

Хавцгайтын хадны зураг

Хавцгайтын хадны зураг

Хавцгайтын хадны зураг

6. Цахиуртын хөндий чулуун зэвсгийн 
дурсгалт газар

Сумын төвөөс баруун хойш 50 орчим км зайд, 
Дэн багийн нутагт Цахиуртын хөндий хэмээх 
газар чулуун зэвсгийн томоохон суурин бий. Тус 
суурин нь газрын хөрсөн дээрээ хуучин чулуун 
зэвсгийн доод шатнаас эхлэн шинэ чулуун 
зэвсгийн эхэн үеийгхам арсан хэдэн зуун мянган 
чулуун зэвсгийн дурсгалыг агуулдаг.

Цахиуртын хөндий

Цахиуртын хөндий
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ГУРВАНТЭС СУМ
Гурвантэс сум 1959 онд Сэврэй сумын 1 дугаар баг, Ноён сумын 3, 4, 5-р 
багуудыг нэгтгэн байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны байдлаар 27.9 мянган 
км1 2 3 4 5 6 7 8 9 газар нутагтай, 4.4 мянган хүн амтай, 187.4 мянган толгой малтай 
байна. Сумын төв Урт суурин нь аймгийн төвөөс баруун урагш 273 км 
зайтай оршдог.

1. Бүгийн цавын палеонтологийн олдворт газар
2. Гоёотын хийдийн туурь
3. Гэцэлийн усны хадны зураг
4. Зүүн уужмын хийдийн туурь
5. Овоотын хийдийн туурь
6. Тамгатын хадны зураг
7. Хонгилын палеонтологийн олдворт газар
8. Хэрмэн цавын палеонтологийн олдворт газар
9. Эрдэнэ хайрханы хадны зураг

46



Гурвантэс сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

1. Бүгийн цавын паяеонтояогийн оядворт 
газар

Сумаас баруун хойш 110 орчим км зайд 
Тост багийн нутагт эртний ургамал, амьтны 
үлдэгдлүүд олддог бөгөөд том, жижиг үлэг 
гүрвэлийн мөр зэрэг палеонтологийн олдворт 
газар байна.

Бүгийн цавын палеонтологийн олдворт газар

Бүгийн цавын палеонтологийн олдворт газар

Бүгийн цавын палеонтологийн олдворт газар

2. Гоёотын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 40 орчим км зайд 
Гоёот багийн нутагт Шар хад хэмээх газар 
нэгэн хийдийн туурь байх бөгөөд нутгийн иргэд 
Гоёотын хийд хэмээн нэрлэдэг байна. Тус 
хийдийн ихэнх барилга байшин нураад зарим 
нэг дуганы хана туурга үлдэж хоцорчээ.

Гоёотын хийдийн туурь

Гоёотын хийдийн туурь

Гоёотын хийдийн туурь
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Гурвантэс сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

3. Гэцэлийн усны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 28 км орчим зайд 
Тост багийн нутагт орших Гэцэлийн ус хэмээх 
газарт буюу сайрын баруун талын уулын хаднаа 
янгир, тэмээ, адуу, хүн зэрэг зүйлсийг дүрсэлсэн 
хадны зургууд элбэг байх бөгөөд уг газарт 
янгирын дүрслэлийг маш ихээр сийлсэн байлаа.

Гэцэлийн усны хадны зураг

Гэцэлийн усны хадны зураг

4. Зүүн уужмын хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун зүгт 26 км орчим зайд Тост 
багийн нутагт орших Зүүн уужим хэмээх газарт 
нэгэн хийдийн туурь байх бөгөөд уг туурийг 
нутгийн иргэд Зүүн уужмын хийдийн туурь 
хэмээн нэрлэх ажээ.

Зүүн уужмын хийдийн туурь

Зүүн уужмын хийдийн туурь

Зүүн уужмын хийдийн туурь

48



Гурвантэс сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

5. Овоотын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 45 км орчим зайд 
Баясах багийн нутагт тоосго ашиглаж барьсан 
нэгэн хийдийн туурь байх бөгөөд уг туурийг 
нутгийн иргэд Овоотын хийдийн туурь хэмээн 
нэрлэдэг ажээ.

Овоотын хийдийн туурь

6. Тамгатын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 55 орчим км Гоёот 
багийн нутагт Тамгат хэмээх газар худагийн 
арын болон зүүн талын хаданд соотон чихтэй, 
бүдүүн хүзүүтэй адуу, янгир, тэмээ, нохой, мөөг 
хэлбэртэй малгайтай бүрэн зэвсэглэсэн дайчид 
зэрэг аялаг сэдэвтэй хадны сийлмэл зургийн 
дурсгал бий.

Овоотын хийдийн туурь

Тамгатын хадны зураг

Овоотын хийдийн туурь

Тамгатын хадны зураг

Тамгатын хадны зураг

Тамгатын хадны зураг
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Гурвантэс сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨАЛӨХ АУРСГАА

7. Хонгияын палеонтояогийн олдворт газар

Сумын төвөөс хойд зугт 30 орчим км зайд Гоёот 
багийн нутагт Хонгил хэмээх газар эртний 
ургамал, амьтны үлдэгдэл бүхий палеонтологийн 
олдворт газар бий.

Хонгилын палеонтологийгн олдворт газар

8. Хэрмэн цавын палеонтологийн олдворт 
газар

Сумын төвөөс баруун хойш 80 орчим км зайд 
Тост багийн нутагт орших 10 гаруй км үргэлжлэх 
их ганга жалгатай мөргөцгийг цавыг Хэрмэн 
цав хэмээн нэрэлдэг. Хэрмэн цав нь байгалийн 
өвөрмөц тогтоцтойгоос гадна эртний ургамал, 
амьтны үлдэгдэл бүхий палеонтологийн олдворт 
газар юм.

Хэрмэн цавын палеонтологийгн олдворт газар

Хэрмэн цавын палеонтологийгн олдворт газар

9. Эрдэнэ хайрханы хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 57 км орчим зайд 
Баясах багийн нутагт орших Эрдэнэ хайрхан 
уулын энгэрт янгир, тэмээ, адуу, буга, хүн, ан ав 
хийж буй нум сумтай хүн зэрэг дүрслэлүүдтэй 
хадны зургийн дурсгал бий. Мөн уг газрын 
орчимд дугуй дараастай нэг булш байдаг.

Эрдэнэ хайрханы хадны зураг

Эрдэнэ хайрханы хадны зураг

Эрдэнэ хайрханы хадны зураг
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ААЛАНЗААГАА СУМ
Даланзадгад анх 1931 онд Өмнөговь аймгийг байгуулахад суурь нь 
тавигдсан бөгөөд 1959 он хүртэл Хүрмэн суманд харьяалагдаж байгаад 
АИХ-ын 1965 оны 124 дугаар зарлигаар бие даасан хороо захиргаа 
болсон. 1994 онд УИХ-ын 33 дугаар тогтоолоор Өмнөговь аймгийн төвд 
Даланзадгад сум (хот) байгуулж, төвийг Даланзадгад хэмээн нэрлэжээ 1 2 3 4 5

1. Аргалийн хөшөө
2. Буурын хөшөө
3. Хайгуулчин баримал
4. Хургачны баримал
5. Хүүгээ тэвэрсэн эхийн баримал
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Лаланзадгад сум

1. Аргалийн хөшөө 3. Хайгуулчин баримал

Аймгийн төвд толгойгоо зүүн тийш харуулсан 
зогсоо аргалийн баримал бий. Энэхүү 
барималыг Нэгдэлжих хөдөлгөөний 20 жилийн 
ойд зориулан Урлагийн гавъяат зүтгэлтэн 
А.Довчиндаваа бутээсэн байна.

Аргалийн хөшөө

2. Буурын хөшөө

Аймгийн төвд чулуу шигтгэсэн суурин дээр 
баруун зүгхарсан улаан хүрэн буурыг дүрсэлсэн 
хөшөөг 1972 онд Өмнөговь аймгийн Номгон 
сумын харьяат зураач, уран барималч Урлагийн 
гавъяат зүтгэлтэн А.Довчиндаваа бүтээсэн 
байна.

Буурын хөшөө

Буурын хөшөө

Аймгийн төв цэцэрлэгт байх таван давхар 
суурь дээр, баруун гартаа алх барин цүнх үүрч 
малгай өмссөн хайгуулчныг дүрслэн харуулсан 
баримлыг 1960 онд барималч, уран хэмээх 
н.Чимэддорж бүтээжээ.

Хайгуулчин баримал

Хайгуулчин баримал
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Лаланзадгад сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

4. Хургачны баримал

Аймгийн төв цэцэрлэгт байх таван үе бүхий 
суурь дээр хурга тэвэрч, хонь дагуулсан эмэгтэйг 
дүрсэлсэн баримлыг 1960 онд барималч, уран 
хэмээх н.Чимэддорж бүтээжээ.

Хургачны баримал

Хургачны баримал

5. Хүүгээ тэвэрсэн эхийн баримал

Аймгийн төв Гандан хийдийн хашаанд байх 
бяцхан хүүгээ тэвэрсэн эхийг дүрсэлсэн 
баримлыг 1976 онд Урлагийн гавъяат зүтгэлтэн 
А.Довчиндаваа бүтээсэн байна.

Хүүгээ тэвэрсэн эхийн баримал

Хүүгээ тэвэрсэн эхийн баримал
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МАНДАЛ-ОВОО СУМ
Мандал-Овоо сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Дэлгэрхангай уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. 
Тус сум 2018 оны байдлаар 6.4 мянган км1 2 3 4 5 6 7 газар нутагтай, 1.9 хүн амтай, 
209.9 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Шархулсан суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун хойш 120 км зайтай оршдог.

1. Авдрантын хүннү булш
2. Алгуй Улаан цавын палеонтологийн олдворт газар
3. Морьт хөвийн хадны зураг, бичээс
4. Тээгийн хар дэлийн хадны зураг
5. Ханын цагаан суварга хийдийн туурь
6. Хулгар хайрханы хиргисүүр
7. Шар хулсны хурлын туурь
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Мандал-Овоо сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

1. Авдрантын хүннү бупш

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 45 орчим км зайд 
Баянхошуу багийн нутагт багахан толгодын 
хормойгоор 20 гаруй хүннү булш бүхий 
оршуулгын газар байна.

3. Морьт хөвийн хадны зураг, түвд бичээс

Сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 36 орчим км 
зайд Баянхошуу багийн нутагт орших хатсан 
сайрын өмнө талын хясаанд шашны сэдэвтэй 
зураг болон түвд бичгийн дурсгал байна.

Морьт хөвийн хадны зураг

2. Алгуй Улаан цавын палеонтологийн 
олдворт газар

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 50 орчим км зайд 
Баянхошуу багийн нутагт Алгуу улаан цав 
хэмээх газар эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл 
бүхий палеонтологийн олдворт газар бий.

Алгуй Улаан цавын палеонтологийн олдворт газар

Алгуй Улаан цавын палеонтологийн олдворт газар

4. Тээгийн хар дэлийн хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 45 орчим км зайд 
Баянхошуу багийн нутагт Тээгийн хар хэмээх 
багахан дэл хадны дээш харсан тэгш хэсэг болон 
ёроолоор янгир, аргал, буга, адуу, нум сумтай 
барьсан, гэзэг үс гэмээр зүйлтэй хүмүүсийн 
дүрслэл бүхий сийлмэл зургийн дурсгал байна.

Тээгийн хар дэлийн хадны зураг

Тээгийн хар дэлийн хадны зураг
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Мандал-Овоо сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

5. Ханын цагаан суварга хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 50 орчим км зайд. 
Баянхошуу багийн нутагт Ханан хэц хэмээх 
газар нэгэн хийдийн туурь байх бөгөөд нутгийн 
иргэд Ханын цагаан суварга хийдийн туурь 
хэмээн нэрлэдэг байна. 6

Ханын цагаан суварга хийдийн туурь

6. Хулгар хайрханы хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зугт 48 орчим км 
зайд Өтгөн багийн нутагтХулгар Хайрхан хэмээх 
өмнө бэлээрээ хад ихтэй тахилгат уул бий. Энэ 
уулын хормой бэлээр чулуун овоолготой том 
жижиг хэмжээтэй хэд хэдэн булш байна.

Хулгар хайрханы хиргисүүр

7. Шар хулсны хурлын туурь

Сумын төвөөс өмнө зүгт 8 орчим км зайд Мандал 
багийн нутагт нэгэн хийдийн туурь бий. Үүнийг 
нутгийн иргэд Шар хулсны хурлын туурь хэмээн 
нэрлэх бөгөөд өдгөө 2-4 дуганы буурь үлджээ.

Шар хулсны хурлын туурь
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МАНЛАЙ СУМ
Манлай сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаархурлы н тогтоолоор 
хуучны Хоёр-Өлзийт уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 
2018 оны байдлаар 12.4 мянган км1 2 3 4 5 6 газар нутагтай, 2.4 мянган хүн амтай, 
205.4 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Үйзэн суурин нь аймгийн 
төвөөс зүүн хойш 203 км зайтай оршдог.

1. Бадрахын амны хадны зураг
2. Засгийн шүтээний хийдийн туурь
3. Могойт уулын палеонтологийн олдворт газар
4. Хавцгайтын хадны зураг
5. Ханбогд хайрханы овоо
6. Шар цавын палеонтологийн олдворт газар
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Манлаи сум

1. Бадрахын амны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун хойш 44 орчим км зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт орших багахан хадны 
өмнө талын тэгш гадаргуу дээр янгир, ямаа, 
хүн, морь унасан хүн, нум сум харваж байгаа 
хүн зэргийг дүрсэлсэн хадны сийлмэл зургийн 
дурсгал бий.

Бадрахын амны хадны зураг

Бадрахын амны хадны зураг

Бадрахын амны хадны зураг

2. Засгийн шүтээний хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 70 орчим км зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт нэгэн хийдийн туурь 
орших бөгөөд нутгийн иргэд Засгийн шүтээний 
хийдийн туурь хэмээн нэрлэдэг аж. Тус хийд нь 
зургаан дацантай, долоон жастай тухайн орон 
нутагтаа томоохонд тооцогдох хийд байжээ.

Засгийн шүтээний хийдийн туурь

Засгийн шүтээний хийдийн туурь

3. Могойт уулын палеонтологийн олдворт 
газар

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 7 орчим км 
зайд Далай багийн нутагт Могойт уул хэмээх 
газар эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл бүхий 
палеонтологийн олдворт газар бий.

Могойт уулын палеонтологийн олдворт газар
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

Манлаи сум

4. Хавцгайтын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 60 орчим зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт Хавцгайт нэртэй газар 
янгир, нум сум харваж байгаа хүн морьтой 
хүн зэрэг дүрслэлтэй хадны сийлмэл зургийн 
дурсгал байна.

Хавцгайтын хадны зураг

Хавцгайтын хадны зураг

5. Ханбогд хайрханы овоо

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 65 орчим км зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт орших Ханбогд хэмээх 
нэгэн шүтлэгт хайрханы орой дээр чулуун өрлөг 
бүхий тахилгат овоо бий.

Ханбогд хайрханы овоо

6. Шар цавын палеонтологийн олдворт 
газар

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 75 орчим км 
зайд Өгөөмөр багийн нутагт Шар цав хэмээх 
газар эртний үлэг гүрвэлийн мөр бүхий 
палеонтологийн олдворт газар бий. Энэ орчмоос 
судалгааны явцад олон төрлийн үлэг гүрвэлийн 
мөрүүд нь байгалийн хэв, ор мөр маягаар хатуу 
элсжингийн үе давхаргад хадгалагдан үлджээ.

Шар цавын палеонтологийн олдворт газар

Шар цавын палеонтологийн олдворт газар

Шар цавын палеонтологийн олдворт газар
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НОЁН СУМ
Ноён сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Гурвансайхан уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 
2018 оны байдлаар 10.5 мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 газар нутагтай, 1.3 мянган хүн амтай, 
108.3 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хөвүүн суурин нь аймгийн 
төвөөс баруун урагш 216 км зайтай оршдог.

1. Арвижихын хадны зураг
2. Ганзагатын чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
3. Дунд хоргын шар давааны хадны зураг
4. Завсарын амны хадны зураг
5. Ихэр гашууны хадны зураг, булш
6. Хиагтайн хадны зураг
7. Хөх дугуй хадны зураг
8. Сайн сарын булш
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Ноён сум

1.Арвижихын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 14 км орчим зайд 
Ганзагат багийн нутагт орших Арвижих хэмээх 
орой дээрээ овоотой, хар хадан тогтоцтой 
уулын орой хэсгээр янгир болон аргаль, нум сум 
харваж буй хүн зэрэг зүйлс дүрсэлсэн хадны 
зургууд байна.

Арвижихын хадны зураг

Арвижихын хадны зураг

2. Ганзагатын чулуун зэвсгийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 18 км орчим зайд 
Ганзагат багийн төвийн хойно орших хийдийн 
туурийг нутгийнхан Ганзагатын хийдийн туурь 
хэмээн нэрлэдэг. Мөн уг хийдийн ойр орчмоос 
шинэ чулуун зэвсгийн үед хамаарах ялтас, 
цуулдас зэрэг чулуун зэвсгийн дурсгалууд 
олдсон цөөнгүй олддог байна.

Ганзагатын чулуун зэвсгийн дурсгал

Ганзагатын чулуун зэвсгийн дурсгал
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Ноён сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨАЛӨХ АУРСГАА

3. Дунд хоргын шар давааны хадны зураг 4. Завсарын амны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 18 км орчим 
зайд Сайран багийн нутагт орших Дунд хоргын 
Ш ардаваахэм ээхгазартянгир,тэм ээ, ирвэс, нум 
харваж ан ав хийж буй хүн, хүний нүүрний дүрс 
болон эмээл, хазаар, цулбуур зэрэг зүйлсийг нь 
тод томруунаар уран гоёмсог дүрсэлсэн морьтой 
хүн гэх мэт хадны зургууд бий.

Дунд хоргын шар давааны хадны зураг

Дунд хоргын шар давааны хадны зураг

Дунд хоргын шар давааны хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 13 км орчим зайд 
Ганзагат багийн нутагт Завсар хэмээх уул нь 
Ганзагат багийн төв рүү явах замд орших бөгөөд 
уг уулын зүүн талд буй өргөн амыг нутгийн иргэд 
Завсарын ам хэмээн нэрлэдэг ажээ. Тус аманд 
хоорондоо ялимгүй зайтай гурван хэсэг газарт 
хүн, нум сум агсан ан ав хийж буй хүн, морьтой 
хүн, адуу, янгир, тэмээ, нохой, тамга тэмдэг 
зэрэг зүйлс дүрсэлсэн хадны зургийн дурсгал 
бий.

Завсарын амны хад

Завсарын амны хадны зураг

Завсарын амны хадны зураг
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Ноён сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

5. Ихэр гашууны хадны зураг, булш 6. Хиагтайн хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 63 км орчим зайд 
Ганзагат багийн нутагт орших Ихэр гашуун уулын 
аманд буй голын сайрын зүүн талын уулын 
баруун хойд биед болон сайрын баруун талын 
уулын зүүн биед буюу тусдаа байрлах гурван 
хэсэг газрын хадан дээр хүн, нум сум агсаж ан 
ав хийж буй хүн, морь унасан хүн, тэмээ, янгир, 
чоно, үхэр зэрэг амьтдыг дүрсэлсэн хадны 
зургууд бий.

Ихэр гашууны хад

Ихэр гашууны хадны зураг

Ихэр гашууны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 12 км орчим зайд 
Сайран багийн нутагт орших Хиагтай хэмээх 
амны сайрын хойд талд буй уулын хаднаа янгир 
болон морь дүрсэлсэн хадны зургийн дурсгалт 
газар байна.

Хиагтайн хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Ноён сум

7.Хөх дугуй хадны зураг 8. Сайн сарын буяш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 18 км орчим зайд 
Сайран багийн нутагт орших Хөх дугуй хэмээх 
газарттэмээ, янгир, нохой, адуу, нум сум харваж  
буй хүн гэх мэт зүйлсийг дүрсэлсэн хадны 
зургийн дурсгал байна.

Хөх дугуйн хадны зураг

Хөх дугуйн хадны зураг

Хөх дугуйн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 20 км орчим 
зайд Сайран багийн нутагт орших Сайн сарын 
хөндийд байрлах айлын зуслангийн урд хавтгай 
чулуун хашлагатай 10 гаруй булш бий.

Сайн сарын булш

Сайн сарын булш

Сайн сарын булш
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НОМГОН СУМ
Номгон сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Шанхайн уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 2018 
оны байдлаар 19.4 мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 газар нутагтай, 2.7 мянган хүн амтай, 262.2 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Сангийн далай суурин нь аймгийн 
төвөөс зүүн урагш 98 км зайтай оршдог.

1. Баянбулагийн туурь
2. Гурван бичигтийн хадны зураг
3. Их өвгөн уулын зосон зураг
4. Могойн булш болон хөшөө чулуу
5. Сангийн далай хийд
6. Тоонтын салаагийн усны хадны зураг
7. Уртын сайрын хадны зураг
8. Хар балгасны шивээ
9. Цагаан усны голын хадны зураг
10. Э рүүтойгийн палеонтологийн дурсгалт газар
11. Эхийн ширээгийн булш
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Номгон сум

1. Баянбулагийн туурь

Сумын төвөөс өмнө зүгт 42 км орчим зайд 
Богт багийн нутаг орших Баянбулаг хэмээх 
газарт хүннүгийн үед хамаарах эртний хотын 
туурь байх бөгөөд уг туурийг нутгийн иргэд 
Баянбулагийн туурь хэмээн нэрлэдэг билээ. Уг 
туурь нь 180 х 110 м хэмжээ бүхий дөрвөлжин 
хэлбэрийн шороон хэрэмтэй ба хэрмийн өргөн 
нь 10-16 м бол хэрмийн хойд талын хана нь 
2 м орчим өндөртэй юм. Уг хотын туурь нь 
Хүннүгийн харуул хамгаалалтын зориулалттай 
байсан хэмээн судлаачид үздэг билээ.

Баянбулагийн туурь

2. Гурван бичигтийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 105 км орчим 
зайд Дэрсэн ус багийн нутагт дахь Шүүлэнгийн 
заставаас баруун урд зүгт 10 км зайд орших 
Гурван бичигт хэмээх газарт хадны зургийн 
дурсгал байх ба эндхийн хаднаа янгир, адуу, 
хүн, хүний нүүр, тамга тэмдэг, маанийн үсэг 
зэрэг олон үеийн дурсгалууд дүрсэлжээ.

Гурван бичигтийн хад

Гурван бичигтийн хадны зураг
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Номгон сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

3. Их өвгөн уулын зосон зураг 4. Могойн булш болон хөшөө чулуу

Сумын төвөөс зүүн хойш 28 орчим км зайд Эмгэн 
булаг багийн нутаг Их өвгөн уулын урд энгэрт 
урд зүгт харсан агуй баруун туурганаа зосон 
зураг бий. Уг зосон зургийн хэд хэдэн хэрээс “X ” 
тэмдгийн дүрслэл тод мэдэгдэх бөгөөд бусад 
дүрсүүд бүдгэрсэн байна.

Их өвгөн уулын агуй

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 39 км орчим зайд 
Богт багийн нутагт орших Могой хэмээх газарт 
булш хэмээх газар дугуй хэлбэрийн овгор чулуун 
дараастай нэг булш байх бөгөөд уг булш хойд 
хөшөө чулуу босгосон ба хөшөө чулууны өмнө 
талд зүүлт маягийн гурван зураас байна.

Могойн булш

Их өвгөн уулын агуйн зосон зураг

Их өвгөн уулын агуйн зосон зураг

Могойн хөшөө чулуу
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Номгон сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨАЛӨХ АУРСГАА

5. Сангийн даяай хийд

Сангийн далай хийд нь Номгон сумын төвд 
орших бөгөөд өдгөө хэрмэн хашаа, түүний 
дотор 5 дуган бий бөгөөд эдгээрийг 2007 онд 
сэргээн засварласан байна. Сангийн далай 
хийд нь өмнө нь Цогчин, Манба, Ж үд тэргүүтэй 
төрөлжсөн сургалтын дацангуудтай Говьтүшээ 
гүний томоохон хүрээ хийд байжээ.

Сангийн далай хийд

Сангийн далай хийд

Сангийн далай хийд

6. Тоонтын салаагийн усны хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 104 км орчим 
зайд Дэрсэн ус багийн нутаг дахь Цагаан дэрс 
заставаас урд зүгт 5 орчим км зайд орших 
Салаагийн ус хэмээх газарт буй голын сайрын 
баруун болон зүүн талын хадтай толгодын 
хаднаа ан амьтан, олон тооны хүний нүүрний 
баг, тамга тэмдэг зэрэг зүйлсийг сийлжээ.

Тоонтын салаагийн усны хадны зураг
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Номгон сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

7. Уртын сайрын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 52 км орчим зайд 
Богт багийн нутагт буй Уртын хийдийн зүүн 
талд орших Уртын сайрын дунд орших хар 
хадан толгойн хаднаа нум сум харваж буй хүн 
болон янгир, үхэр, ан авлаж буй хүмүүс гэх мэт 
дүрслэлүүдийг сийлсэн хадны зургийн дурсгалт 
газар бий.

Уртын сайрын хад

Уртын сайрын хадны зураг

8. Хар балгасны шивээ

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 109 км орчим 
зайд Төхөм багийн нутагт дахь Ж аал шандын 
заставаас баруун зүгт 5 км-т зайд орших чулуун 
өрлөг бүхий харуулын шивээг нутгийн иргэд Хар 
балгас хэмээн нэрлэдэг ажээ.

Хар балгасны шивээ

9. Цагаан усны голын хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 100 гаруй км зайд 
багийн нутагт Цагаан усны гол хэмээх газар 
эртний голын хатсан сайрын баруун талд орших 
хадтай толгойн зүүн урагш харсан толигор 
хэсэгт янгир, тэмээ, нохой зэрэг ан амьтдын 
дүрслэл байхын зэрэгцээ тэмээн тэрэг хөллөн, 
нум харваж байгаа анчин, зэр зэвсэг агсаж, 
бугуйл (цалам) шидэж байгаа анчид зэрэг 30 
гаруй дүрсэл бүхий хадны зургийн дурсгал бий.

Цагаан усны голын хадны зураг

Цагаан усны голын хадны зураг



ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Номгон сум

10. Эрүү тойгийн палеонтологийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 70 км орчим зайд 
Богт багийн нутагт орших нутгийнхны Эрүү тойг 
хэмээн нэрлэдэг газар нь эртний үлэг гүрвэлийн 
яс олддог палеонтологийн олдворт газар юм.

Эрүү тойгийн палеонтологийн дурсгалт газар

11. Эхийн ширээгийн булш

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 44 км орчим зайд 
Богт багийн нутагт орших Эхийн ширээ хэмээх 
газарт нэг шоргоолжин булш болон дугуй 
цагирган хүрээтэй хоёр булш бий.

Эхийн ширээгийн булш

Эхийн ширээгийн булш
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СЭВРЭИ СУМ
Сэврэй сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Гурвансайхан уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 
2018 оны байдлаар 8.1 мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 газар нутагтай, 2.1 мянган хүн амтай, 
172.6 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Сайншанд суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун зүгт 214 км зайтай оршдог.

1. Гурван баатрын хадны зураг
2. Гүн худагийн амны булш
3. Өндөр толгойн хадны зураг, булш
4. Сайрын усны хадны зураг
5. Сэврэйн бичээс
6. Хавцгайтын булш, хиргисүүр
7. Хар толгойн хадны зураг
8. Хоолтын хийдийн туурь
9. Шар хошууны хадны зураг
10. Эрээн адууны хиргисүүр
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ АУРСГАЛ

Сэврэи сум

1. Гурван баатрын хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 13 км орчим зайд 
Сайншанд багийн нутагт орших Ганжин хэмээх 
газарт морьтой хүн янгир авлаж буйг дүрсэлсэн 
хадны зураг байх бөгөөд нутгийнхан уг хадны 
зургийг “Гурван баатар”-ын хадны зураг хэмээн 
нэрлэдэг билээ.

Гурван баатрын хадны зураг

2. Гүн худагийн амны булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 74 км орчим зайд 
Хоолт багийн нутагт орших Гүн худагийн аманд 
том хэмжээний нэг шоргоолжин булш байна.

Гүн худагийн амны булш

Гүн худагийн амны булш

3. Өндөр толгойн хадны зураг, булш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 19 км орчим 
зайд Сайншанд багийн нутагт орших Өндөр 
толгой хэмээх газарт янгир, адуу, чоно, морьтой 
хүн зэргийг дүрсэлсэн хадны зургийн дурсгал 
байх бөгөөд мөн хүрлийн үеийн жижиг дугуй 
дараастай цөөн булш бий.

Өндөртолгойн хадны зураг

Өндөр толгойн хадны зураг

Өндөр толгойн булш
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

Сэврэи сум

4. Сайрын усны хадны зураг 5. Сэврэйн бичээс

Сумын төвөөс баруун зугт 15 км орчим зайд 
Сайншанд багийн нутагт орших Сайрын ус 
хэмээх газарт янгир болон хүн дүрсэлсэн хадны 
зураг байна.

Сайрын усны хадны зураг

Сайрын усны хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 8 км орчим зайд 
Буйлсэн багийн нутагторш их Наран булагхэмээх 
газарт эртний руни болон перс бичээст цагаан 
гантиг чулуу байх бөгөөд судалгааны хүрээнд 
Сэврэйн бичээсхэм ээн алдаршсан байна. Одоо 
дээрх бичээс бүхий чулуугтойруулан хайстатаж  
хамгаалсан байна.

Сэврэйн бичээс

Сэврэйн бичээс

6. Хавцгайтын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 76 км орчим 
зайд Хоолт багийн нутагт орших Хавцгайт 
хэмээх газарт дугуй хүрээтэй, дагуул цагирган 
байгууламжтай нэгхиргисүүрболон шоргоолжин 
булш бий. Хиргисүүрийн голын овгор чулуун 
дараас нь16 м голчтой бол харин хүрээ чулуу нь 
50 м голчтой байна.

Хавцгайтын хиргисүүр
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ДУРСГАЛ

Сэврэи сум

7. Хар толгойн хадны зураг 8. Хоолтын хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 13 км орчим зайд 
Сайншанд багийн нутагт орших Хар толгой 
хэмээх газарт янгир, адуу, хүн зэргийг дүрсэлсэн 
хадны зургийн дурсгал байна.

Хар толгойн хадны зураг

Хар толгойн хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 68 км орчим зайд 
Хоолт багийн нутагт орших Хоолт хэмээх газарт 
хийдийн туурь байх бөгөөд уг дурсгалт газрыг 
нутгийнхан Хоолтын хийдийн туурь хэмээн 
нэрлэдэг ажээ.

Хоолтын хийдийн туурь

Хоолтын хийдийн туурь
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

Сэврэи сум

9. Шар хошууны хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 53 км орчим зайд 
Хаалт багийн нутагт орших Шар хошуу хэмээх 
газарт янгирын дүрслэлтэй хадны зургууд бий.

Шар хошууны хадны зураг

Шар хошууны хадны зураг

10. Эрээн адууны хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 63 км орчим 
зайд Хоолт багийн нутагт орших Эрээн адуу 
хэмээх газарт дугуй хүрээтэй, дагуул цагирган 
байгууламжтай нэг хиргисүүр байх бөгөөд уг 
хиргисүүрийн голын овгор чулуун дараас нь 
тоногдсоны улмаас анхны зохион байгуулалтаа 
алджээ.

Эрээн адууны хиргисүүр

Эрээн адууны хиргисүүр

75



ХАНБОГА СУМ

Ханбогд сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Хутаг уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны 
байдлаар 15.1 мянган км2 газар нутагтай, 5.3 мянган хүн амтай, 165.5 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Ихбулаг суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун зүгт 230 км зайтай оршдог.

1. Агуйтын хийдийн туурь
2. Байшин цавын палеонтологийн дурсгалт газар
3. Баянхөөвөрийн хүн чулуун хөшөө
4. Далайн дуулга уулын хадны зураг
5. Дэмчигийн хийд
6. Ж авхлант хайрханы хадны зураг
7. Зүрх уулын чулуу олзворлож байсан газар
8. Зүүн хацавчийн хадны зураг
9. Мангасын хүрээ хэмээх эртний хэрэм
10. Үрэлбэгийн палеонтологийн дурсгалт газар
11. Хуурай цавын палеонтологийн дурсгалт газар
12. Хүрдэт агуйн бичээс
13. Цогцолын хийд
14. Шийр хайрханы хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Ханбогд сум

1. Агуйтын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 25 орчим км зайд 
Номгон багийн нутагт хадан дунд нэгэн хийдийн 
туурь байх бөгөөд нутгийнхан Агуйтын хийдийн 
туурь хэмээн нэрэлдэг байна. Өдгөө бүх сүм 
дуганууд нураад туурь үлдсэн ба хэд хэдэн 
гудамж, зассан гэрийн буурь зэрэг мэдэгдэнэ.

2. Байшин цавын палеонтологийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 60 орчим км зайд 
Баян багийн нутагт зүүнээс баруун тийш сунаж 
тогтсон, өмнө зүгт харсан мөргөцгийг Байшин 
цав хэмээн нэрэлдэг байна. Энэ орчимд таван 
хэсэг газраас эртний ургамал, амьтны олдвор 
илэрч олддог байна.

Агуйтын хийдийн туурь

Агуйтын хийдийн туурь

Байшин цав
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Ханбогд сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨАЛӨХ АУРСГАА

3. Баянхөөвөрийн хүн чуяуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 13 орчим км зайд 
Баян багийн нутагт Баянхөөвөрийн буяагхэм ээх 
газар хуурай сайрын урд тэгш тал газарт унасан 
нэг хүн чулуу бий. Хүн чулууны гадна талд 
дөрвөлжин чулуун хашлагатай байсан бололтой 
бөгөөд эвдэрч хэлбэр төрхөө алдаж мэдэгдэх 
төдий болжээ.

Баянхөөвөрийн хүн чулуун хөшө

4. Далайн дуулга уулын хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 50 орчим км зайд 
Ж авхлант багийн нутагт хуурай сайрын өмнө 
талд багахан толгойн хаданд хүний нүүр (баг), 
янгир, адуу, шувуу, нохой (чоно), тамга тэмдгийн 
дүрслэл бүхий хадны сийлмэл зургийн дурсгал 
бий

Далайн дуулга уулын хадны зураг

Далайн дуулга уулын хадны зураг

5. Дэмчигийн хийд

Сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 27 орчим 
км зайд Ж авхлант багийн нутагт оршино. 
Ноён хутагт Данзанравжаагийн говь нутагт 
байгуулсан Галбын уулын гурван хийдийн нэг 
аж. Тусхийдийг шатсан тоосго, байгалийн чулуу 
ашиглан барьсан байжээ. Өдгөө зарим дуган, 
суварга зэргийг сэргээн барьсан байдаг.

Дэмчигийн хийд

6. Жавхлант хайрханы хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 25 орчим км 
зайд Ж авхлант багийн нутагт тэр орчмын уул 
толгодоос харьцангуй өндөр уул оройн хэсэгт 
тамга тэмдэг, хүний нүүр (баг), хүн, буга, адуу 
зэрэг амьтдын дүрслэл бүхий хадны зургийн 
дурсгал бий.

Жавхлант хайрхан

Жавхлант хайрханы хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Ханбогд сум

7. Зүрх уулын чулуу олзворлож байсан 
газар

Сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 70 орчим км 
зайд Ж авхлант багийн нутагт Зүрх уул орчимд 
эрт үед чулуу олзворлож байсан хэмээх газар 
бий

Зүрх уул

8. Зүүн хацавчийн хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 60 орчим км зайд 
Ж авхлант багийн нутагт нэгэн хуурай сайрын 
зүүн тийш харсан элгэн хаданд нар, хүний нүүр 
(баг), хүн, буга, янгир зэрэг амьтдын дүрслэл 
бүхий хадны зургийн дурсгал бий.

Зүүн хацавчийн хадны зураг

Зүүн хацавчийн хадны зураг

9. Мангасын хүрээ хэмээх эртний хэрэм

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 75 орчим км зайд 
Номгон багийн нутагтнэгэн 135x140 мхэмжээтэй 
дөрвөлжин шороон далантай, түүний гадуур 600 
м хэмжээтэй дугуй далан бүхий эртний хэрмийн 
үлдэгдэл бий. Энэ орчмоос төмөр шилбэт хүрэл 
зэв, ширмэн сүх, ваар савны хагархай зэрэг 
олддог бөгөөд судлаачид эдгээрт тулгуурлан 
хүннү гүрний үед хамаарна хэмээн үздэг байна.

Мангасын хүрээ хэмээх эртний хэрэм

10. Үрэлбэгийн палеонтологийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 40 орчим км 
зайд Баян багийн нутагт Үрэлбэ худаг хэмээх 
газар эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл бүхий 
палеонтологийн олдворт газар бий.

Үрэлбэгийн палеонтологийн дурсгалт газар
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Ханбогд сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

11. Хуурай цавын палеонтологийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 55 орчим км зайд 
Баян багийн нутагт Хуурай цав худаг хэмээх 
газар эртний ургамал, амьтны үлдэгдэл бүхий 
палеонтологийн олдворт газар бий.

Хуурай цавын палеонтологийн олдворт газар

12. Хүрдэт агуйн бичээс

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 65 орчим км зайд 
Ж авхлант багийн нутагт Хүрдэт хэмээх нэгэн 
агуй бий. Тус агуйд нийт судалгаагаар 32 бүлэг 
хятад бичээс, нэг бүлэг монгол бичээс, нэг бүлэг 
төвд бичээсийг байна. Агуйн хятад бичээснүүд 
нь элч нарын тэмдэглэл худалдаачдын ашиг 
хонжоо, олзны тухай, гэр орон эх нутгаа санан 
дурссан агуулгатай аж. Харин монгол бичгийн 
ихэнх нь арилаад утга агуулга мэдэгдэхээ 
болсон байна.

Хүрдэт агуй

Хүрдэт агуйн бичээс

Хүрдэт агуйн бичээс

Хүрдэт агуйн бичээс

Хүрдэт агуйн бичээс

Хүрдэт агуйн бичээс
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Ханбогд сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИИН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

13. Цогцолын хийд 14. Шийр хайрханы хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 28 орчим км зайд 
Номгон багийн нутагт оршино. Ноён хутагт 
Данзанравжаагийн говь нутагт байгуулсан 
Галбын уулын гурван хийдийн нэг аж. Тус 
хийдийн одоо байгаа туурь үлдэгдлээс үзвэл 
нэлээд том дуган дацантай байсан аж. Хийдийн 
сүм дуганууд гурван хэсэг газар бөөн бөөнөөрөө 
тасарсан маягтай баригдсан байжээ.

Цогцолын хийдийн туурь

Цогцолын хийдийн туурь

Цогцолын хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 25 км орчим зайд 
Ж авхлант багийн нутагт Шийр хэмээх шовх 
уулын орой хэсэгт ан гөрөө хийж буй анчдын 
зураг, тамга тэмдэг, ан амьтны дүрслэл зэргийг 
бөөгнөрүүлэн давхарлаж зурсан хадны сийлмэл 
зургийн баялаг дурсгал бий.

Шийр хайрханы хадны эураг

Шийр хайрханы хадны зураг
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ХЛНХОНГОР СУМ

Ханхонгор сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Шанхайн уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны 
байдлаар 9.9 мянган км1 2 3 4 5 6 7 газар нутагтай, 2.2 мянган хүн амтай, 236.6 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Өгөөмөр суурин нь аймгийн төвөөс зүун 
хойш 25 км зайтай оршдог.

1. Балгасны хийдийн туурь
2. Баруун булагийн адаг шар хороотын хадны зураг
3. Булаг хайрханы хиргисүүр
4. Годил балгас
5. Маанийн хийдийн туурь
6. Өгөөмөр хайрханы булш
7. Хүрэн овоотын бууцны хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НҮТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Ханхонгор сум

1. Балгасны хийдийн туурь

Сумын төвөөс өмнө зүгт 65 орчим км зайд 
Ж аргалант багийн нутагт Баруун булагийн адаг 
шар хороотын хэмээн газар хадан цохионд 
янгир, буга, тэрэг, хүн болон хэд хэдэн тамга 
тэмдэг зэргийг дүрсэлсэн хадны сийлмэл зураг 
зургийн дурсгал байна.

3. Булаг хайрханы хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 60 орчим км зайд 
Ж аргалант багийн нутагт орших Булаг хайрхан 
хэмээх уулын хормойгоор янз бүрийн хэлбэрийн 
дараастай хэд хэдэн булш байна.

Булагхайрханы хиргисүүр

Балгасны хийдийн туурь

2. Баруун булагийн адаг шар хороотын 
хадны зураг

Сумын төвөөс өмнө зүгт 65 орчим км зайд 
Ж аргалант багийн нутагт Баруун булагийн адаг 
шар хороотын хэмээн газар хадан цохионд 
янгир, буга, тэрэг, хүн болон хэд хэдэн тамга 
тэмдэг зэргийг дүрсэлсэн хадны сийлмэл зураг 
зургийн дурсгал байна.

Булагхайрханы хиргисүүр

4. Годил балгас

Сумын төвөөс зүүн өмөн зүгт 60 орчим км зайд 
Ж аргалант багийн нутагт 4 тал шороон хэрэм 
байх бөгөөд нутгийн иргэд Годил балгасхэмээн 
нэрлэдэг байна.

Баруун булагийн адаг шар хороотын хадны зураг

Баруун булагийн адаг шар хороотын хадны зураг Годил балгас
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Ханхонгор сум

5. Маанийн хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун зүгт 25 орчим км зайд 
Мандах багийн нутагт нэгэн хийдийн туурь байх 
бөгөөд нутгийн иргэд Маанийн хийдийн туурь 
хэмээн нэрлэх бөгөөд одоо цөөн барилгын туур 
мэдэгдэх төдий болсон байна.

7. Хүрэн овоотын бууцны хадны зураг

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 20 орчим км зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт Хүрэн овоот хэмээх 
уулын орой дээр том үхэр хадны өмнө талд том 
буга, янгир зэргийг дүрсэлсэн хадны сийлмэл 
зураг байна.

I

Маанийн хийдийн туурь

6. Өгөөмөр хайрханы булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 12 орчим км зайд 
Өгөөмөр багийн нутагт оройгоороо хадтай уулыг 
нутгийнхан Өгөөмөр хайрхан хэмээн нэрэлдэг. 
Тус уулын өвөр бэлээр цөөн тооны булш байх 
бөгөөд сүүлийн үед ихэнхийг нь тонож сүйтгэсэн 
байна.

Маанийн хийдийн туурь

Маанийн хийдийн туурь

Хүрэн овоотын бууцны хад

Хүрэн овоотын бууцны хадны зураг

Хүрэн овоотын бууцны хадны зураг
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ХҮРМ ЭН СҮМ
Хүрмэн сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Гурвансайхан уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. Тус сум 
2018 оны байдлаар 12.3 мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 9 газар нутагтай, 1.6 мянган хүн амтай, 
142.7 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хүрмэн суурин нь аймгийн 
төвөөс баруун урагш 62 км зайтай оршдог.

1. Бардан Чандманы булш
2. Уул жаргалантын хийдийн туурь
3. Хөшөөтийн булш
4. Цагаан уулын хийдийн туурь
5. Шар дэлийн хадны зураг, булш, зэл чулуу
6. Шар шивээ
7. Ш ивээ хатавч буюу Чингисийн далан
8. Ш ивээ хатавчийн суурин
9. Ш илүүстэйн хийдийн туурь
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ АУРСГАЛ

Хүрмэн сум

1. Бардан Чандманы буяш

Сумын төвөөс баруун зүгт 25 км орчим зайд 
Хүрмэн багийн нутагт орших нэгэн намхан уулыг 
нутгийн иргэд Бардан Чандмань хэмээн нэрлэх 
бөгөөд уг уулын оройд орших овооны эргэн 
тойронд болон уулын бэлээр хүрлийн үеийн 
дугуй дараастай булш, шоргоолжин булш бий.

Бардан Чандманы булш

2. Уул жаргалантын хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун зүгт 30 км орчим зайд 
Хүрмэн багийн нутагт нэгэн хийдийн туурь 
орших нутгийн иргэд Уул жаргалантын хийдийн 
туурь хэмээн нэрэлдэг байна.

Уул жаргалантын хийдийн туурь

Уул жаргалантын хийдийн туурь

3. Хөшөөтийн булш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 110 км орчим 
зайд Ж анжин багийн нутагт орших Хөшөөт 
хэмээх газар, эртний голын сайр, хоёр талын 
эрэг орчмоор 10 гаруй шоргоолжин булш бий.

Хөшөөтийн булш

4. Цагаан уулын хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 158 км орчим 
зайд Ж анжин багийн нутагт орших Цагаан 
уул заставын урд нэгэн хийдийн туурь бий. Уг 
хийдийн туурийг нутгийн иргэд Цагаан уулын 
хийдийн туурь хэмээн нэрлэх ажээ.

Цагаан уулын хийдийн туурь

Цагаан уулын хийдийн туурь



Хүрмэн сум

ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

5. Шар дэяийн хадны зураг, буяш, зэя чуяуу 6. Шар шивээ

Сумын төвөөс баруун урд зугт 26 км орчим зайд 
Тулга багийн нутагт орших Шар дэл хэмээх орой 
хэсгээрээ хадтай намхан толгойн хаданд хүн, 
тамга тэмдэг, янгир, буга зэрэг амьтдыг сийлсэн 
хадны зургууд байх бөгөөд мөн уг толгойн бэлд 
дөрвөлжин булш болон олон тооны жижиг 
чулуугаар зэл чулуу босгожээ.

Шар дэлийн булш

Шар дэлийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 155 км орчим 
зайд Ж анжин багийн нутагт орших Цагаан уулын 
заставаас хойш 3 км зайд орших харуулын 
шивээ бүхий дурсгалт газрыг нутгийн иргэд Шар 
шивээ хэмээн нэрлэдэг.

Шар шивээ

7. Шивээ хатавч буюу Чингисийн далан

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 152 км орчим 
зайд Ж анжин багийн нутагт орших Ш ивээ хатавч 
хэмээх газарт олон арван км үргэлжилсэн хэрэм 
байх бөгөөд Чингисийн далан хэмээх нутгийн 
иргэд нэрлэдэг.

Шивээ хатавч буюу Чингисийн далан

Шивээ хатавч буюу Чингисийн далан
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Хүрмэн сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

8. Шивээ хатавчийн суурин

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 160 км орчим зайд 
Ж анжин багийн нутагт 4 тал хэрэм бий. Үүнийг 
нутгийн иргэд Ш ивээ хатавчийн суурин хэмээн 
иргэд нэрлэдэг.

Шивээ хатавчийн суурин

Шивээ хатавчийн суурин

9. Шилүүстэйн хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 12 км орчим зайд 
Хүрмэн багийн нутагт орших Хүрмэн уулын 
өвөрт орших нэгэн хийдийн туурийг Ш илүүстэйн 
хийдийн туурь хэмээн нутгийн иргэд нэрлэх 
ажээ. Уг хийдийн туурь нь дээр үед Сайн ноён 
хан аймгийн Балдан засгийн хошууны харьяанд 
багтдаг байсан бөгөөд тус хийд нь гурван дуган, 
нэг дацан, 100 гаруй лам, хоёр жастай байжээ.

Шилүүстэйн хийдийн туурь

Шилүүстэйн хийдийн туурь
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и о г т - о в о о  с ум

Цогт-Овоо сум 1959 онд байгуулагдсан. Тус сум 2018 оны байдлаар 6.5 
мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 газар нутагтай, 1.6 мянган хүн амтай, 140.1 мянган толгой 
малтай байна. Сумын төв Долоон суурин нь аймгийн төвөөс зүүн урагш 
117 км зайтай оршдог.

Г'
1 _

1. Аврахын хийдийн туурь
2. Бор овооны Намдайн монгол булш
3. Бурхантын булш
4. Бүргэд дэлийн хадны зураг
5. Дугшихын суурин
6. Дундаа чулуутайн хүннү булш
7. Зараа толгойн хадны зураг, булш, руни бичээс
8. Манханы арын булш, агуйн зосон зураг
9. Тахилгат хайрханы булш
10. Тогоонтөмөр хааны хэмээх хэрмийн үлдэгдэл
11. Хороот дэлийн хадны зураг
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

иогт-Овоо сум

1. Аврахын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 23 орчим км зайд 
Бортээг багийн нутагт Аврахын усны хойно 
багахан толгодын энгэр бэлээр нэгэн хийдийн 
туурь бий бөгөөд нутгийнхан Аврахын хийдийн 
туурь хэмээн нэрэлдэг байна. Тус хийдийн бүх 
байшин нурж сүйдсэнээс одоо ганц суваргын 
нуранги үлдэж хоцорчээ.

Аврахын хийдийн туурь

2. Бор овооны Намдайн монгол булш

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 38 орчим км 
зайд. Бортээг.багийн нутагт Бор овооны намхан 
толгодын энгэрээр зууван дугуй болон битүү 
чулуун дараастай дунд хэрийн хэмжээтэй 20 
гаруй булш бүхий оршуулгын газар бий.

Бор овооны булш

Бор овооны булш

3. Бурхантын булш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 48 орчим км зайд 
Найз багийн нутагт хадархаг өндөр уулын өмнө 
хормойгоор дөрвөлжин хүрээтэй хиргисүүр 
болон дугуй чулуун дараастай хэд хэдэн булш 
бүхий булш оршуулгын цогцолбор дурсгал 
байна. Эндхийн ихэнх булш тоногдож анхны 
хэлбэр төрхөө алджээ.

Бурхантын булш

Бурхантын булш

Бурхантын булш
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

1_1огт-Овоо сум

4. Бүргэд дэяийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 47 орчим км зайд 
Найз багийн нутагт орших дэл хадны оройгоор 
сүрэг адуу, хэвтэж байгаа бололтой тэмээ, зээр, 
морьтой ан хийж буй хүн болон цөөн тамга 
тэмдгийг дүрсэлсэн хадны зургийн дурсгал бий.

Бүргэд дэлийн хадны зураг

5. Дугшихын суурин

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 10 орчим км зайд 
Найз багийн нутагт Дугшихын тал хэмээн газар 
эрт цагт тариалан эрхэлж байсан ор мөр бүхий 
газар бий. Энэ орчим барилга байгууламжийн 
үлдэгдэл нэлээд байхын зэрэгцээ ваар савны 
хагархай олддог байна.

Дугшихын суурин

Бүргэд дэлийн хадны зураг

Бүргэд дэлийн хадны зураг

6. Дундаа чулуутайн хүннү булш

С ум ы нтөвөөсбаруун зүгтбб орчим км зайд Найз 
багийн нутагт Дундаа чулуутай хэмээх газар 
хүннүгийн 40 орчим булш бүхий оршуулгын газар 
бий. Оршуулгын газар 4 бүлэг болж өргөргийн 
дагуу сунасан байдалтай.

Дундаа чулуутайн хүннү булш

Дундаа чулуутайн хүннү булш
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иогт-Овоо сум

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

7. Зараа толгойн хадны зураг, булш, руни 
бичээс

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 60 орчим км 
зайд Найз багийн нутагт багахан дэл хадыг 
нутгийнхан Зараа хэмээн нэрлэдэг байна. Энэ 
дэл хадны өмнө талаар дугуй дараастай хэд 
хэдэн том булш байх бөгөөд дэлийн хаданд 
янгир, тэмээ унасан хүн, тэрэг, адуу зэрэг баялаг 
хадны зургийн дурсгал байхын зэрэгцээ нэг мөр 
эртний руни бичээс бий.

Зараа толгойн булш

Зараа толгойн хадны зураг

Зараа толгойн хадны зураг, руни бичээс

8. Манханы арын булш, агуйн зосон зураг

Сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 17 орчим км зайд 
Бортээг багийн нутагт Манхан хэмээх уулын ар 
шилд хойшоо харсан өндөр амтай агуйн туурганд 
ихэд бүдгэрсэн улаан зосон зураг байна.

Манханы арын булш

Манханы агуйн зосон зураг

Манханы агуйн зосон зураг
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЕАЫН ҮА ХӨДЛӨХ ДУРСГАА

Ногт-Овоо сум

9. Тахилгат хайрханы булш

Сумын төвөөс баруун өмнө зүгт 31 орчим км 
зайд Бортээг багийн нутагт Тахилгат нэртэй 
хадархаг өндөр уулын хормойгоор битүү чулуун 
болон цагираг хэлбэрийн дараастай том жижиг 
10 гаруй булш бий.

11. Хороот дэлийн хадны зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 65 км орчим зайд 
Найз багийн нутагт Хороот дэл хэмээх хойноос 
урагш чиглэлтэй дэлээ хадан ааргуудын голд 
хүрэн бор өнгийн хадны дээд талд аргаль, янгир, 
зээр, гөрөөс, буга, адуу зэргийн олон төрлийн 
амьтан сийлсэн хадны зургууд байна.

Тахилгат хайрханы булш
Хороот дэл

Хороотдэлийн хадны зураг

10. Тогоонтөмөр хааны хэмээх хэрмийн 
үлдэгдэл

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 65 км орчим зайд 
Найз багийн нутагт Хороот дэл хэмээх хойноос 
урагш чиглэлтэй дэлээ хадан ааргуудын голд 
хүрэн бор өнгийн хадны дээд талд аргаль, янгир, 
зээр, гөрөөс, буга, адуу зэргийн олон төрлийн 
амьтан сийлсэн хадны зургууд байна.

Тогоонтөмөр хааны хэмээх хэрмийн суурин

Тогоонтөмөр хааны хэмээх хэрмийн суурин



и о г т и э и и и  с у м

Цогтцэций сум УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Шанхайн уулын хошуунаас салгаж байгуулагдсан. 
Тус сум 2018 оны байдлаар 7.2 мянган км1 2 3 4 5 6 7 8 газар нутагтай, 4.1 мянган хүн 
амтай, 135.1 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Өгөөмөр суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун хойш 95 км зайтай оршдог.

1. Авдрант уулын булш, зэл чулуу
2. Арслан цагаан толгойнбулш
3. Гашуун хар дэлийн палеонтологийн олдворт газар
4. Зараа уулын булш, зэл чулуу
5. Өгөөмөр хайрханы булш
6. Сайн дэрсний хийдийн туурь
7. Хээрийн булагийн хэрэм
8. Цэций уулын булш
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

Ногтиэиии сум

1. Авдрант уулын булш, зэл чулуу 2. Арслан цагаан толгойн булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 32 км зайтай 
орших Авдрант хэмээх уулын өвөр, ар бэлээр 
эргэн тойрон 20 гаруй дөрвөлжин булш, 3 газар 
зэл чулуу бий.

Авдрант уулын булш

Авдрантуулын булш

Авдрантуулын булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 63 км орчим зайд 
Дэлгэх багийн нутаг цагаан чулуулаг, хад асга 
бүхий тогтоцтой Арслан цагаан уул хэмээх 
газар уулынхаа өвөр бэл, энгэр, хадан цохионы 
дэргэд, ар бэлээр дөрвөлжин булш, шоргоолжин 
булш 20 гаруй ширхэг булш бий.

Арслан цагаан толгойн булш

3. Гашуун хар дэлийн палеонтологийн 
олдворт газар

Сумын төвөөс зүүн урагш 45 орчим км 
зайд Дэлгэх багийн нутаг, Цавчирын уснаас 
баруунтаа 2 орчим км, Гашууны хар дэлээс зүүн 
урагш хойноос урагш түрж  тогтсон жижиг хамар 
дээр эртний амьтдын эрүү, чөмөг гэх мэт олон 
чулуужсан яс олддог.

Гашуун хар дэлийн палеонтологийн олдворт газар
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИИН НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАЛ

Ногтиэций сум

4. Зараа уулын булш, зэл чулуу 6. Сайн дэрсний хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн урагш 15 орчим км зайтай 
орших Зараа хэмээх уулын өвөр бэлээр 
дөрвөлжин булш, дугуй булшнууд бий бөгөөд 
тэр орчимд хэд хэдэн тахилын байгууламжууд 
байна.

Зараа уулын булш

5. Өгөөмөр хайрханы булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 28 орчим км-т орших хад 
чулуу ихтэй уулыг Өгөөмөр гэдэг. Нутгийн ард 
иргэд энэ уулыг “Өгөө хайрхан” гэж авгайлан 
нэрлэдэг ба тус сумын тахилгатай уул аж. 
Өгөөмөр уулын энгэр бэлээр дугуй дараастай 
булш цөөнгүй бий. Мөн уулын зүүн бэлд баруун 
урдаас зүүн хойш цувуулан суулгасан 5 эгнээ 
зэл чулуу байна.

Өгөөмөр хайрханы булш

Өгөөмөр хайрханы булш, зэл чулуу

Сумын төвөөс зүүн зүгт 46 орчим км зайд Дэлгэх 
багийн нутаг Сайн Дэрс хэмээх газар, Майнтай 
овооны өвөр бэлд 12 ширхэг барилгын суурь, 4 
ширхэг гэрийн буурь бүхий хийдийн туурь байж. 
Барилгыг чулуугаар суурь засаж, түүхий тоосго 
болон хөх өнгийн тоосго өрж, гэрийн буурийг 
чулуугаар барьж байгуулжээ.

Сайн дэрсний хийдийн туурь

Сайн дэрсний хийдийн монгол бичээстэй хад

Сайн дэрсний хийдийн монгол бичээс
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ӨМНӨГОВЬ АИМГИЙН НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮА ХӨЛЛӨХ ЛУРСГАА

иогтиэиии сум

7. Хээрийн булагийн хэрэм 8. Цэций уулын булш

Сумын төвөөс зүүн урагш 43 орчим км зайл, 
Хээрийн Ухаагийн баруун хөндийд, Задгайтын 
усны зүүн талд эртний нэгэн шороон хэрэм 
байна. Хэрэм нь дөрвөлжин хэлбэртэй бөгөөд 
өмнө талдаа үүдтэй байжээ. Хэрмийн дотор талд 
барилга байшин байсан гэх ор мөр мэдэгдэхгүй 
юм. Хэрмийн урд талын шороон далан 116 м, 
зүүн талын далан 130 м, хойд талын далан 
131 м, баруун талын далан 133 м байх бөгөөд 
өмнө талдаа 17 м хаалга үүд байсан тасархай 
хэсэгтэй байв.

Хээрийн булагийн хэрэм

Хээрийн булагийн хэрэм

хээрийн булагийн хэрэм

С ум ы нтөвөөсзүүнурагш ЗО  гаруй км орчим зайд 
Дэлгэх багийн нутаг Цэций хэмээх уулын өвөр 
бэлээр битүү дугуй болон цагираг дараастай 
эртний булш цөөнгүй байна.

Цэций уулын булш

Цэций уулын булш

Цэций уулын булш
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Өмнөговь аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт

Баяндалай сум
1. Дцгийн задгайн булш
2. Адгийн уулзварын булш
3. Байшинтийн хийдийн туурь
4. Баян төхөмийн гэрэлт хөшөө
5. Баянзүрхийн хадны зураг
6. Бүх ивээгт хийдийн туурь
7. Дэндгэр халцгайтын хадны зураг
8. Жаргалантын хийдийн туурь
9. Зүлэгтийн бичээс
10. Морин толгойн булш
11. Өндөр зээгийн хиргисүүр
12. Тойрмын дэнжийн булш
13. Бүйлсэнгийн түвд бичээс
14. Хавцгайтын хиргисүүр
15. Хавцгайтын хэнгэрэгийн булш, хиргисүүр
16. Хар чулуутын хиргисүүр
17. Хөх толгойн хүннү булш
18. Хүрэн овооны Хөшөөт дөрвөлжингийн булш
19. Цагаан дэрсний хийдийн туурь
20. Цагаан маанийн дурсгал

Баян-овоо
1. Долоон сүмийн хийдийн туурь
2. Оцон Мааньтийн дурсгалт газар
3. Сайрын балгас
4. Тогоо хайрханы булш
5. Хацавчийн хадны зураг
6. Шар дэлийн хийдийн туурь
7. Налихын хийдийн туурь
8. Хөшөөтийн бууцны зэл чулуу
9. Хар хармагтайн харуулын шивээ
10. Баян хошууны булш
11. Баян хошууны хадны зураг
12. Хөшөөтийн амны хөшөө чулуу

Булган сум
1. Авдрантын палеонтологийн олдворт газар
2. Алагтээгийн палеонтологийн олдворт газар
3. Баянзагын дурсгалт газар
4. Булагтайн хадны зураг
5. Төгрөгийн ширээгийн дурсгалт газар
6. Хавцгайтын хадны зураг
7. Хадат рашааны бичээс
8. Хөрхийн Цоорхой
9. Цахиуртын хөндийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар 

Гурвантэс
1. Банзарт хайрханы хадны зураг
2. Баруун уужмын Дээд толгойн хадны зураг
3. Бунхны суварга
4. Бүгийн цавын палеонтологийн олдворт газар
5. Гоёотын хийдийн туурь
6. Гэцлийн усны хадны зураг
7. Зүүн уужмын хийдийн туурь
8. Наранбулагийн хадны зураг
9. Нарандаацийн палеонтологийн олдворт газар
10. Нэмэгтийн палеонтологийн олдворт газар
11. Овоон усны дурсгал
12. Овоотын хийдийн туурь
13. Тамгатын хадны зураг
14. Хадатын булш
15. Хадатын гашууны булш
16. Хадатын шивээ хэмээх дурсгал
17. Хайчин уулын палеонтологийн олдворт газар
18. Хонгилын палеонтологийн олдворт газар
19. Хэрмэн цавын палеонтологийн олдворт газар
20. Хясаа толгойн палеонтологийн олдворт газар
21. Эрдэнэ хайрханы хадны зураг, булш

Даланзадгад
1. Аргалийн хөшөө
2. Буурын хөшөө
3. Хайгуулчин баримал

4. Хургачны баримал
5. Хүүгээ тэвэрсэн эх

Мандал-овоо
1. Авдрантын булш
2. Апгуй Улаан цав
3. Ботготой ингэ уран баримал
4. Морьт хөвийн бичээс
5. Тээгийн хар дэлийн хадны зураг
6. Ханын хэцийн хүрэн тэмээ
7. Ханын цагаан суварга хэмээх хийдийн туурь
8. Харуулын шивээ
9. Хулгар хайрханы хиргисүүр
10. Хүндэтгэлийн самбар
11. Шар усны хурлын туурь

Манлай
1. Бадрахын амны хадны зураг
2. Баянбулагийн амны дурсгалт газар
3. Г.Дэмүүлийн хөшөө
4. Засгийн шүтээний хийдийн туурь
5. Их-Өлзийт гэрэлт хөшөө
6. Манлайн баясгалант овоо
7. Могойтуулын палеонтологийн олдворт газар
8. Д.Нанзадын хөшөө
9. Хавцгайтын хадны зураг
10. Ханбогд хайрханы овоо
11. Шар цавын палеонтологийн олдворт газар

Ноён сум
1. Арвижихын хадны зураг
2. Ацат ухаагийн хадны зураг
3. Ганзагатын чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
4. Дунд хоргын шар давааны хадны зураг
5. Завсарын амны хадны зураг
6. Ихэр гашууны хадны зураг, булш
7. Сайн сарын булш
8. Толь хад
9. Хаягтайн хадны зураг
10. Хоргийн эхний хадны зураг
11. Хөх дугуй хадны зураг

Номгон сум
1. Аптны харын булш
2. Ар гүний бууц
3. Баянбулагийн туурь
4. Богийн уулзварын булш
5. Булшт хэмээх газар орших булш
6. Гурван бичигтийн хадны зураг
7. Даянч ламын хийдийн туурь
8. Задгайтын булш
9. Их номгоны тахилын онгон
10. Их өвгөн уулын хадны зосон зураг
11. Мандал хайрханы булш
12. Могойн хөшөө чулуут болон
13. Модон шандны Хар толгойн зэл чулуу, хүннү булш
14. Морин хүрнгий булш
15. Оорцог харын хүннү булш
16. Сангийн далай хийд
17. Сэтлэхийн цагаан нурууны булш
18. I оонотын салаагийн усны /Хахуул/ хадны зураг.
19. Улаан хадны бууц дахь хадны зураг
20. Улаан эргийн хийдийн туурь
21. Уртын амны дурсгал
22. Уртын хөтлийн хөшөө чулуу
23. Уушгийн шоргоолжин булш
24. Хар балгасны шивээ
25. Хөшөөтийн зэл чулуу
26. Хөшөөтийн хайрханы булш
27. Цагаан дэрсний хадны зураг
28. Цагаан усны голын хадны зураг
29. Цатгалан хармагтай хадны зураг булш
30. Чингисийн далан
31. Шандын зэл чулуу
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32. Эрүүтойгийн палеонтологийн дурсгалт газар
33. Эхийн ширээгийн булш
34. Эхэн загийн хийдийн туурь

Сэврэй сум
1. Баян овооны хадны зураг
2. Гурван баатрын хадны зураг
3. Гүн худагийн амны булш
4. Гүн худагийн амны булш
5. Данжаад толгойн дурсгал
6. Дулаан уулын булш
7. Жаргалантын хадны зураг
8. Задгай шандын булш
9. Наран булагийн бичээс
10. Өндөр толгойн хадны зураг, булш
11. Сайрын усны хадны зураг
12. Улаан сайрын маанийн үсэг
13. Хавцгайтын булш, хиргисүүр
14. Хар толгойн хадны зураг
15. Хоолтын хийдийн туурь
16. Цагаан суварга
17. Цагаан усны баганын суурь
18. Шар хошууны хадны зураг
19. Эрээн адууны хиргисүүр

Ханбогд сум
1. Агуйн хийд
2. Апаг Баяны хийд
3. Бага модны хийдийн туурь
4. Байшин цавын палеонтологийн дурсгалт газар
5. Баянхөөвөрийн хүн чулуун хөшөө
6. Гурван зээрдийн агуй
7. Гялаан дэлийн цогцолбор газар
8. Далайн дуулга уулын хадны зураг
9. Дэмчигийн хийд
10. Жавхлант хайрханы хадны зураг
11. Зүрх уулын чулуу олдворлож байсан газар
12. Зүүн хацавчийн хадны зураг
13. Мангасын хүрээ
14. Үрэлбэгийн палеонтологийн дурсгалт газар
15. Саран хөхөө жүжгийн зуны ордны туурь
16. Ханбогд хайрханы овоо
17. Хуурай цавын палеонтологийн дурсгалт газар
18. Хүрдэт агуйн бичээс
19. Цагаан толгойн хадны зураг
20. Цагаан толгойн хийдийн туурь
21. Цогцолын хийд
22. Шийр хайрханы хадны зураг
23. Эрээтийн хийдийн туурь

Ханхонгор сум
1. Балгасны хийдийн туурь
2. Булаг хайрханы хиргисүүр
3. I одил балгас
4. Маанийн хийдийн туурь
5. Өгөөмөр хайрханы булш
6. Хуянгийн хөшөө хэмээх овоо
7. Хүрэн овоотын хадны зураг
8. Шар хороотын бууцны хадны зураг
9. Эцэг малын хөшөө

Хүрмэн сум
1. Байшинт уулын Чингисийн далан
2. Бардан Чандманы булш
3. Баян овооны хиргисүүр
4. Баян өндөрийн булш
5. Баян уулын булш хиргисүүр
6. Их уулын өвөр далангийн булш
7. Их уулын хадны зураг
8. Уул жаргалантын хийдийн туурь
9. Хацавчийн шивээ
10. Хашаатын зэл чулуу
11. Хөшөөтийн дөрвөлжин булш
12. Хөшөөтийн шоргоолжин булш

13. Хүрмэн уулын булш хиргисүүр
14. Хэрмэн өндөрийн дурсгал
15. Цагаан уулын хийдийн туурь
16. Шар дэлийн хадны зураг, булш, зэл чулуу
17. Шар шивээ
18. Шивээ хатавч буюу Чингисийн далан
19. Шивээ хатавчийн суурин
20. Шилүүстэйн хийдийн туурь

Цогт-овоо сум
1. Аврахын задгайн амны зэл чулуу, дөрвөлжин 

булш
2. Аврахын хийдийн туурь
3. Алтангийн зэл чулуу
4. Бага алагын булш
5. Баян харын баруун үзүүрийн булш
6. Билгэхийн амны усны шоргоолжин булш
7. Бичигт бууцны маанийн үсэг
8. Бор овоогийн булш
9. Бурхантын булш
10. Бүргэд дэлийн хадны зураг
11. Дугшихын суурин
12. Дундаа чулуутайн хүннү оршуулга
13. Зараа толгойн хадны зураг, булш, руни 

бичээс
14. Манханы арын булш, агуйн зосон зураг
15. Манханы зүүн үзүүрийн зэл чулуу
16. Оройн шар зэл чулуу
17. Өгөөмөрийн булш /Хосын бууц/
18. Сүүжийн баруун хар овооны зэл чулуу, хүннү 

булш
19. Тахилгат хайрханы булш
20. Ташгай
21. Үнхэлцгийн хар булш
22. Үсэр нүдэнгийн булш
23. Хашаатын амны (Зүүн хацар) төвөд бичээс, 

хадны зураг
24. Хирсийн арын тойрмын булш
25. Холбоо толгойн хадны зураг
26. Хороот дэлийн хадны зураг
27. Хөх шандын ам (Дэл)-ийн шоргоолжин булш
28. Хөх шандын Элстэйн ам
29. Хуримтын хүрэн дэлийн шоргоолжин булш
30. Хүжхадныбулш
31. Хүрзэн хадны булш
32. Хярын гучмнгийн Шар цохионы бууцны зэл 

чулуу
33. Цагаан толгойн Хайлсан бууцны булш
34. Цэцгэрийн усны хөшөө чулуу
35. Шар цохионы булш
36. Ширүүн (аргалын ус)-ны булш
37. Шорвогийн салаагийн төвөд бичиг
38. Ээвэр харын хадны зураг

Цогтцэций сум
1. Агуйтын хүрээний зэл чулуу
2. Булштын шугамын булш
3. Гашуун хар дэлийн палеонтологийн олдворт 

газар
4. Зараа уулын булш, зэл чулуу
5. Луун товогийн палеонтологийн олдворт газар
6. Мөхгөцгийн сайрын зэл чулуу
7. Өгөөмөр хайрханы булш
8. Сайн бичигтийн хийдийн туурь
9. Сайн дэрсний хийдийн туурь
10. Сэвхүүлийн зэл чулуу
11. Сэвхүүлийн комууны туурь
12. Тоглоомтын өндөрийн булш, зэл чулуу
13. Хатан ухаангийн булш
14. Хэрмэн хошууны хэрэм
15. Хээрийн булагийн хэрэм
16. Цэций уулын булш
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АДХ
АИХ
АНУ
БНМАУ
БНПАУ
БНХАУ
БСШУЯ
ЗДТГ
ЗСБНХУ
икомос
итхмзтсхэ
МУБИС
МУИС
мхгмхзэ
НҮБ
НШУС
ОХУ
САА
СнЗ
ССАЖЯ
СӨҮТ
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, Шинжпэх Ухааны Яам
ЗасагДаргын 1амгынГазар
Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс
/1СОМОЗ буюу 1п1егпаИопа1 СоипсП оп Мопитеп1з апс1 ЗКез/ Хөшөө дурсгал болон дурсгалт 
газрыгхамгаалах Олон Улсын Зөвлөл 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Монгол Зөвлөлтийн Түүх Соёлын Хамтарсан Экспедици
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Мэргэжпийн Хяналтын Газар
Монголын Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэл
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага
Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль
Оросын Холбооны Улс
Сангийн Аж Ахуй
Сайд нарын Зөвлөл
Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яам
Соёлын өвийн үндэсний төв
Улсын Бага Хурал
Улсын Их Хурал
Улсын Нэгдсэн Бүртгэл-Мэдээллийн Сан 
Шинжпэх Ухааны Академи 
Шинжпэх Ухааны Хүрээлэн 
Элчин Сайдын Яам
/Ш Е 5 С О  буюу 11пКес1 Ыайопз ЕбисаИопа!, 5с1епНЛс, апс1 Си11ига1 Огдап12аИоп/
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага
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