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ӨМНӨХ ҮГ
БСШУЯ-ны харьяа Соёлын өвийн төв монгол нутагт оршин буй түүх, соёлын үл хөдлөхдурсгалыг 
анхан шатны байдлаар бүртгэн баримтжуулах, тоолох, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын 
байдалд судалгаа хийх ажлыг 2008-2015 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөн өнгөрсөн оноос хэрэгжүүлж 
эхлээд байгаа билээ. Бид энэ ажлын хүрээнд 2009 онд Дорнод, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн 
нийт 31 сумын нутагт ажиллаж 381 дурсгалт газрын 3000 гаруй ширхэг дурсгалыг бүртгэн 
баримтжуулж, тоолж холбогдох мэдээллийг Улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд хадгалаад 
байна.

Соёлын өвийн төв олон нийтэд монгол нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг сурталчилах 
зорилгоор Улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн санд хадгалагдажбайгаа мэдээллийг дээрхажлын 
үеэр цугларсан мэдээллээр баяжуулан гэрэл зургийн цуврал цомог хэвлүүлж байгаа билээ. Бид 
энэ удаа Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг багтаасан гурав 
дахь цомгоо хэвлүүлэн та бүхний гар дээр өргөн барьж байна. Энэ удаагийн цомогт тус аймгийн 
нутагт оршихтүүх, соёл, шинжлэхухааны ач холбогдолтой 127 дурсгалт газрын дурсгалыг 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, соёлынхоо 
дурсгалыг ард иргэдэд сурталчилан таниулахзорилготой гаргажбайгаа учир мэдээллийгтовчлон 
оруулсан болно. Уншигч та Монгол нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалын талаар илүү их мэдээлэл 
авах, эсвэл энэхүү цомогтой холбоотой санал хүсэлт, шүүмж байх ахул манай байгууллагын 
хаягаар хандахыг хүсье.

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

Зохиогчид

Р О К Е М О К О

Тйе СеЫего1Си11ига1 НегИаде ипбегШе М|п1з1гу о1 Ебисайоп, СиИиге апб Заепсе  йауе р1аппеб 1о 
ехеси1е 1Ме гед151га1юп, боситеп1а1юп, туеЫогу т а к т д  о1 Ы51опса1 апб си11ига11т то уа Ы е  ргорег- 
Ие5 о1 МопдоИа 1гот 2008 1о 2015, апб № 15 Ьетд 1тр1етеп1ес1 5 тсе  1ае1 уеаг. 1п 1Ье 1гатеадогк о1 
1Ы5 рго е̂с1, зде Ьауе гед151егес1 апб боситеЫ еб 3000 1т то уа Ы е  ргорегИеа о1 381 си11ига1 5Ие5 т  
Оогпоб, ОогподоЫ, СоЫ зитЬег Ргоутсе апб даЫегеб 1Ье т1огтаЬоп т1о 1Ье 51а1е 1ипб 1ог гед151га- 
1юп апб 1п1огта11оп о1си11ига1 ЬеЫаде.

А |т т д  1о ргото1е 1Ье аадагепеаа га15тд оп Ь|51опса1 апб си11ига11т то уа Ы е  ргорегИеа атопд  риЬПс, 
1Ье Сеп1ег о1 Си11ига1 НеЫаде Ьа5 риЬПзЬеб 1Ье рЬо1о са1а1одие5 1пс1ис1тд 1Ье т^огтаЬоп апб ба1а 
оЫипс! 1ог гед1з1гаИоп апб 1п1огтаНоп о1си11ига1 ЬеЫаде апб та1епа15 со11ес1ес1 биппд 1Ье гезеагсЬ 
«огк о1 Оогпос! ргоүтсе. ТЫз Ь те  дае аге т1гос1истд 1о уои 1Ье 1Ыгс1 риЬПзЬтеЫ о1 рЬо1о са1а1одие 
тс1ис1е Ь|з1опса1 апб си11ига1 (ттоуаЫ е ргорегИез о1 Оогпоб ргоүтсе. Рог 1Ыз риЬПзЬтеЫ о11Ье 
са1а1одие Ь|з1опса11у, сиИигаИу, апб 5с1епЫ|са11у уа1иаЫе 127 иптоуаЫе ргорегЬез 1оса1е т  Оогпоб 
ргоутсе едеге зе1ес1еб, 1пс1ис1тд 1Ье1г Ьпе1 безспрИопз апб 1оса1юпз оп 1Ье тар , апб 1Ье Мз1 о11т -  
тоуаЫ е ргорегЬез о1еасЬ зо и тз  о1 Оогпос! ргоутсе 15 аИасЬеб т  1Ье Ьаск.

ТЬе рЬо1о са1а1одие 15 по11ог 1Ье асабетю  изе, Н 15 1о ргото1е 1Ье риЬПс авдагепезз 1ог 1Ье Ье11ег 
ипбегзЫпсПпд оПтроЬапсе о1рге5еп/тд Ыз1опса1 апб си11ига11т то уа Ы е  ргореЫез. Беаг геабегз, 
И уои Ьауе апу зиддезЬопз, сгШ азтз ог 11 уои \А/аЫ 1о Ипс! ои1 тоге  аЬои11Ье Ыз1опса1 апс! сиНига! 
1т то уа Ы е  ргорегИез о1 МопдоПа, р1еазе соп1ас1 из 1ЬгоидЬ 1Ье аббгезз о1 оиг огдап12а1!оп.

\А/е ЬеПеуе 1Ьа1 уои Ьу геу|еуутд 1Ыз рЬо1о са1а!одиез, \люи!с! дгеаИу соЫпЬЫе 1ог рго1ес1юп апс! 
ргезегуаЬоп о1оиг 1т то уа Ы е  ргорегЬез апб разз оп 1о оиг1Ыиге депегаЬопз.

АЫЬогз
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УДИРТГАЛ

Ө нөөгийн дэлхий нийт хүн төрөлхтний түүхэнд бүтээгдэж бий болсон эдийн болон оюуны 
соёлын өвийг уламжлагдаж ирсэн хэлбэрээр нь биет ба биет бус соёлын өв хэмээн ангилан 

авч үзэж байна. Биет бус өвд оюуны соёлын бүхий л өв хамаарах бол биет өвд материаллаг 
түүхий эдээр бүтээгдсэн бүх дурсгал хамаарах ажээ. Биет соёлын өвийг хадгалагдаж буй орчин 
нөхцөл, эхтөрхөөр нь хөдлөх ба үл хөдлөх гэжхоёр хэсэгт хуваадаг байна.

1972 онд НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллагын Ерөнхий бага хурлын 17 
дугаар чуулганаар баталсан “Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах конвенци”-д 
“Соёлын өв” гэдэг ойлголтыг үл хөдлөх гэдэг утгаар нь гурав ангилеан байдаг. Үүнд:

- Хөшөө дурсгал (түүх, урлаг, шинжлэхухааны хувьд нэрд гарсан, бүхталын 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 цагаасхүн 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 
2001 онд шинэчлэн найруулжбаталсан “Соёлын өвийгхамгаалахтухай хууль”-ийн 3 дугаарзүйлд 
“... эртний хүний оромж, отогбууц, оршин суужбайсан ул мөрийгхадгалсан 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 соёлын өв, тэр дундаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал бол тухайн улс орны соёлын 
түвшинг илэрхийлэх том үзүүлэлт болохын сацуу тусгаар тогтнолын баталгааны нэг гол баримт 
болдог. Энэ ч утгаараа хөдөө хээр оршин буй бүх төрлийн үл хөдлөх дурсгалт зүйлсээ хайрлан 
хамгаалах явдал бол ямар ч төр засгийн анхаарлын төвд байх ёстой асуудал юм.

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах хууль, эрхзүй: Монголчууд эртнээс еөрсдийн 
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, 
гарчиньтатна, муу зүйл тохиолдоно...” гэхмэтээр сургажтэдгээрт аль болоххүндэтгэлтэй хандах 
сэтгэлтэй болгон хүмүүжүүлдэг байсан уламжлал эдүгээ ч хөдөө орон нутаг бий.

Монгол улсад соёлын өвийг хамгаалах талаар төрийн цэгцтэй бодлого Ардын хувьсгал ялсны 
дараагаас боловсорч иржзэ. 1921 онд байгуулагдсан Судар бичгийн хүрээлэнгийн дүрэмд “дэлхий 
дахины улсын бичигсудрын сан ба музей үзмэрийн зүйлийгхураах... монгол үндэстэнд холбогдох 
бичигтэй хөшөө, чулуун зураг зүйлүүдийг хамгаална” гэжзаасан байдаг нь төрөөс соёлын өвийн 
талаар баримтлах анхны эрхзүйн баримт болжээ. 1941 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр
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хурлын тогтоолоор “Хуучны дурсгалт зүйлийг сахин хамгаалахдүрэм”-ийг батлан гаргаж улс 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 дүрмзэс 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.

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 туурвижирсэн түүх, соёлын дурсгалыгхадгалжхамгаалах, судлан шинжлэх, сэргээн 
засварлах, сурталчилахзэрэг бүхий л харилцааг цогцоор нь зохицуулсан бие даасан анхны хууль 
байв. “БНМАУ-ын Соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль” батлагдан гарснаар урьд 
өмнө ард иргэдийн дунд үнэ цэнэ, ач холбогдол нь төдийлөн танигдаагүй байсан түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалын талаарх ойлголтыг өөрчилжхүн бүрийг эдгээр дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах, 
хадгалж хамгаалах үйл ажиллагаанд гар бие оролцох зэргээр үүрэг хариуцлагатай байх нөхцлийг 
бүрдүүлсэн юм. Хуулийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан 1970-1994 оныг хүртэлх хугацаанд 
Монгол улсын төр түүх, 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 оноосдэлхий нийтийн хөгжлийн замд эргэлт буцалтгүй оржурьд 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 харилцааг зохицуулсан заалтуудыг нэмж 
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай 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.

Эдүгээмонголулстүүх, соёлын үлхөдлөхдурсгалынхадгалалт,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 бүххуулиудын 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 хөгжлийн 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 улсөнөөдрийн 
байдлаар 1964 онд “Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах тухай” 1954 оны 
Гаагийн хэлэлцээрт, 1990 онд ЮНЕСКО-ийн 1972 оны “Дэлхийн өвийн конвенци”-д, 1991 онд 
ЮНЕСКО-ийн 1970 оны “Соёлын эд зүйлийгхууль бусаар импортлох, экспортлох, өмчлөх эрхийг 
шилжүүлэхээс сэргийлэх тухай конвенци”-д, 2005 онд ЮНЕСКО-ийн 2003 оны “Биет бус соёлын
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өвийг хамгаалах тухай конвенци”-д тус тус нэгдэн орж, эдгээр баримт бичгүүдийн үзэл санаа, 
үндсэн зарчим, шаардлагуудыг соёлын өвийг хамгаалах хууль, тогтоомжууддаа 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, Финлянди, 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 шинжпэх ухааны онол, 
арга зүйн дагуу судалсаар иржээ. Энэ ажлуудын үр дүнд монгол орны нутаг дэвсгэр дээр байгаа 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлс нь хүн төрөлхтний хөгжпийн түүхийн салшгүй нэг хэсэг, 
өвөрмөц соёл иргэншилийн улбаа болохыг баталжээ. Түүнчлэн үл хөдлөх дурсгалын арвин 
баялаг мэдээллийн санг бий болгосон байна.

Аливаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах ажил бол тухайн дурсгалыг 
хадгалжхамгаалах 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 ажлын гол зорилго болно. Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг үнэн зөв бүртгэж 
баримтжуулснаар соёлын өв, түүний үнэ цэнэ, хувьсал өөрчлөлтийн талаар тодорхой мэдээлэл 
олж авах, хүмүүсийн соёлын өвийг хадгалж хамгаалах хүсэл 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.

Монгол улсын хувьд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэж баримтжуулж мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх ажлыг 1921 оны ардын хувьсгалын дараахнаас эхэлсэн юм. 1921 онд байгуулагдсан 
Судар бичгийн хүрээлэнгийн дүрэмд хуучны түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж баримтжуулах, 
хамгаалах үүрэг туссан байдаг. Энэ үүргийнхээ дагуу 1922 онд Судар бичгийн хүрээлэнгээс 
эрхлэн өнөөгийн Төв, Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгийн нутгаархайгуул 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 цуглуулжхуримтлуулж 
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 байгуулахтухай” 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 УНБМ С нь олон улсын нийтлэг

8



А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

зарчмын дагуу монгол нутаг дахь соёлын өвийгтүүх, соёлын хөдлөх, үл хөдлөх/соёлын биет өв/, 
утга соёлын /соёлын биет бус өв/ гэсэн 3 хэсэгт ангилж мэдээллийн сан бүрдүүлжбайна, 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 ажлын 
хүрээнд хээр хөдөө орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын талаарх мэдээлэл цуглуулах 
зорилгоор хэд хэдэн чиглэлээр зохион байгуулсан хээрийн шинжилгээний экспедицид СӨТ- 
ийн мэргэжилтэн судлаачид гар бие оролцож дурсгалуудын хадгалалт хамгаалалтын байдал, 
засаг захиргааны харьяалал, эвдрэл гэмтлийн талаар нэлээд мэдээлэл хуримтлуулсан билээ. 
Энэ мэдээллүүд нь тухайн үедээ УНБМ С дахь үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл мэдээллийн хэсэгт 
томоохон мэдээлэл бүрдүүлэлтийн ажил болсон бөгөөд, эдгээр мэдээллийг ашиглаж 1998 онд 
“Улс, аймаг, нийслэлийн, хамгаалалтад байх үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчилж, “Түүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг анх удаа 
боловсруулан хэрэгжүүлсэн юм.

Өнөөдөр манай улсад ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Палеонтологийн хүрээлэн, Нүүдлийн Соёл 
Иргэншилийг судлах Олон улсын хүрээлэн, Монголын Үндэсний музей, МУИС-ийн Археологи- 
Антропологийн тэнхим, МУБИС-ийн Түүхийн тэнхим, Улаанбаатарын Их Сургуулийн Археологийн 
тэнхим, “Чингэс хаан” дээд сургууль зэрэг мэргэжлийн байгууллагууд хууль, журмын дагуу 
археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийжтүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
талаар арвин мэдээлэл хуримтлуулж байна.

Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал: УБХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 1941 оны 79 дүгээр хурлын тогтоолоор “Хуучны дурсгалт зүйлсийг сахин 
хамгаалах дүрэм”-ийг баталж, түүний 2 дугаар хавсралтад нэр бүхий 15 дурсгалыг улсын 
нэгдүгээр зэрэглэлийн хамгаалалтад, 16 дурсгалыгулсын хамгаалалтад байхаар шийдвэрлэжээ. 
Энэ жагсаалт бол Монгол улс анх удаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаа төрийн хамгаалалтад 
авсан түүхэн шийдвэр байсан юм.

1970 онд А И Х -аас“БНМАУ-ын Соёлын дурсгалтзүйлийгхамгаалахтухай 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 самбарзэрэгдурсгалыгэртний булшхиргисүүр, 
хот хэрмийн үлдэгдэл, хүн чулуун болон буган чулуун хөшөө дурсгалтай хамтатган хамгаалалтад 
авсан байна.

1994 онд УИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг шинэчлэн 
баталсантайхолбогдууландээрхжагсаалтыгтусхуулийн үзэл баримтлал.нэртомъёонд нийцүүлэн 
дахин шинэчилжээ. 1994 оны Засгийн газрын 233 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар “Улс, 
аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байхсоёлын үл хөдлөхдурсгалын 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,
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нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчлэн 
баталжээ.Угжагсаалтад 120дурсгалыгулсынхамгаалалтад,233дурсгалыгаймгийнхамгаалалтад 
тус тус авчээ.

2004 онд ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн хорооноос Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыгхүн 
төрөлхтний соёл, иргэншлийн түүхийн олон улбааг хадгалсан дурсгалтай, тэдгээр нь дэлхий 
дахинд нийтлэг үнэ цэнэтэй гэжүзэн дэлхийн соёлын өвд бүртгэн авсан билээ. Орхоны хөндийн 
соёлын дурсгалт газар нь 121,967 га газрыг хамардаг бөгөөд энэ бүс нутагт 100 гаруй дурсгалт 
газарт 1350 орчим нэгжширхэгтүүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал оршдогбайна. Эдгээр дурсгалын 
дотор өмнө нь улс, аймгийн хамгаалалтад орж байсан цөөнгүй дурсгал хамрагдсан юм,

1994 оны “Түүх, соёлын дурсгалыгхамгаалахтухай 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 
ухааныөндөрачхолбогдолтойолондурсгалыгшинээрнээнилрүүлсэнбөгөөдтэдгээрийгзайлшгүй 
хамгаалах шаардлага тулгарсан, түүнчлэн зарим дурсгалыг аймгийн хамгаалалтын жагсаалтаас 
улсын хамгаалалтын жагсаалтад оруулах шаардлага урган гарсан зэргээс үүдэн “Улс, аймаг, 
нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгалын жагсаалтыг 2008 онд дахин шинэчлэн 
баталжээ. Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан 
уг жагсаалтад 175 дурсгалыг улсын хамгаалалтад, 275 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад авахаар 
оруулсан байна. Энэ жагсаалтад түүх, соёлын ач холбогдол өндөртэй, цаашид хамгаалалтад 
авч, урт хугацаанд тогтвортой судалгаа, шинжилгээний ажил хийх шаардлагатай 15 дурсгалыг 
аймаг, нийслэлийн хамгаалалтын жагсаалтаас хасч улсын хамгаалалтын жагсаалтад оруулсан 
ба шинээр 40 дурсгалыг улсын хамгаалалтын жагсаалтад, 57 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтын 
жагсаалтад тус тус нэмж тусгажээ. Мөн анх удаа палеонтологийн дурсгалт газрыг хамруулсан 
байна.

Дурсгалт газрын хамгаалалтын цэс: 1994 онд батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг 
хамгаалах тухай хууль”-ийн 16.6 дахь заалтад “Эртний хот, суурины үлдэгдэл, байшин барилга, 
цогцолбор зэрэг түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн сүр барааг хадгалах зорилгоор эргэн 
тойронд нь 0.1-3 км-ийн хамгаалалтын бүсийг Засгийн газар тогтоож болно” гэжзаажээ. Энэхүү 
заалтын дагуу түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлж 
чадах байдал, түүх, соёл, шинжлэх 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 өерчлөлт оруулж 
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль” болгон шинэчлэн баталсан бөгөөд угхуулийн 17.6, 17.7, 
17.8 заалтад түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хамгаалалтын бүс тогтоож байхтухай 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 тоггоолоор Архангай аймгийн Хашаат сумын нутагт орших Билгэ 
хаан, Культегины хөшөө, мөн аймгийн Хотонт сумын нутагт оршихХар балгас, 
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт сумын нутагт оршихТөвхөн хийд, Төв аймгийн Баян 
сумын нутагт орших Тоньюкукийн хөшөөний хамгаалалтын бүсийг,

- 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,
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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 Хөгнө тарнийн 
дзэд доод хийдийн туурийн хамгаалалтын бүсийг,

- 2006 оны 70 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутагт орших 
Цогттайжийн Цагаан байшин, бичигтхөшөө, мөн сумын нутагт оршихХар Бухын 
балгасны хамгаалалтын бүсийг,

- 2006 оны 123 дугаар тогтоолоор Архангай, Өвөрхангай, Булган аймгийн нутагг 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 Алтанбулаг сумын нутагт 
орших Өнгөтийн цогцолбор дурсгал, Дэлгэрхаан сумын нутагт орших ИхХөшөөтийн 
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” хэмээхтүүхг барилга (өнөөгийн Дүрслэх урлагийн музей Б,Д), Баянзүрх 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршихАрдын Намын Төв Хороо, Ардын Засгийн газартүр 
байрлаж байсан түүхт барилгын (өнөөгийн Улаанбаатар хотын түүх, шинэчлэн 
байгуулалтын музей Б.Д) хамгаалалтын бүсийгтустустогтоожээ.

Түүх, соёлын үл хөдпөх 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 
хэмжээнийэвдрэл гэмтлийгөөртөөагуулжбайдаг. Ялангуяачулуундурсгалньорчнытемпературын 
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 сөргеөр нөлөелж буй байгалийн хүчин 
болдог ажээ.

Агаарын хэлбэлзэл, салхи нь чулууны бүтцийг сийрэгжүүлж физик өгөршилд оруулахаас гадна 
өгөршиж суларсан чулууны мөхлөг ан цав хооронд ус (хур тунадас) оржтогтон 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 ахуйгдагасан нөлөөлөл,хүн амын сийрэгбайдал, эдийн засгийн 
хомсдол, үйлдвэржилт, оновчгүй бодлого, төлөвлөлт, шашин шүтлэг, буруу аргаар хамгаалах, 
сэргээн засварлах, хүний санамсаргүй болон санаатай үйл ажиллагаа зэрэг ордог. Сүүлийн 
жилүүдэд хүмүүсийн сүсэг бишрэлдээ хөтлөгдөн хөшөө чулуунд элдвийн тос түрхэх, хадаг яндар 
уяж байгаа нь уг дурсгалын насыг богиносгох хохиролтой үйлдэл болдог ажээ. Тухайлбал хөшөө 
дурсгалд хадаг яндар уяснаар түүнд чийг хуримтлагдаж агаарын хэмийн нөлөөгөөр чулуулгийн 
гадаргууд хүчтэй нөлөө үзүүлэх, хорхой шавьжүүрлэн элдэв төрлийн хүчиллэгялгадасялгаруулан 
чулуулгийн мөхпөгт сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна.

Соёлын өв, түүх, соёлын дурсгалд хүндэтгэлтэй хандах нийгмийн төлөвшил бүрэлдээгүй энэ үед 
хадны сүг зураг, эртний хөшөө чулуун дурсгалыг аж ахуйн зорилгоор ашиглах, эртний бичээс, 
хадны сүг зурган дээр элдэв бичээс бичих, өнгө зүсийг өөрчлөх, нураах, булш, хиргисүүр, тахилын 
байгууламжийг олз ашиг олох зорилгоор ухах, малтах зэрэг зохисгүй байдал их гарч байна.
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

Монгол улс өөрийн нутаг дээр байгаа түүх, соёлын үл хөдлөхдурсгалыг анхны хэлбэр төрхөөр нь 
хадгалан үлдэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх шинжлэх 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”-ы гтустус байгуулсан бөгөөд 1976 онд дээрххоёр 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, Алтанбулаг 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 дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах ажлыг тодорхой бодлого, дэс 
дараалалтайгаар гүйцэтгэх, түүнд зарцуулж буй хандив, төсөв, хөрөнгийг үр бүтээлтэй зарцуулах 
зорилгоор “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг 1999-2005 онд хэрэгжүүлжээ. СӨТ-ийн сэргээн засварлагч, мэргэжилтнүүд түүхэн 
болон шинжлэх ухаан, урлаг уран сайхны өндөр ач холбогдол бүхий зарим хөшөө дурсгалын 
хэв дардсыг авах, хуулбар хийж улсын сан хөмрөгт хадгалах, зарим хөшөө чулуун дурсгалд 
бэхжүүлэлт консерваци хийх зэрэг ажлуудыг энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн байна. Мөн 
сүм хийдийг сэргээн засварлах, хамгаалалтын хашаа, саравч барих, аянга зайлуулагчтай болгох 
зэрэг олон ажил энэ хөтөлбөрийн дагуу хийгджээ.

Дээрх хөтөлбөрийн хамрах хүрээг өргөтгөн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг аялал жуулчлал, 
дэд бүтэцтэй уялдуулан сурталчлах, соёлын евийгсэргээн засварлах мэргэжилтэн бэлтгэхзэрэг 
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 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, зарим ажлуудыг холбогдох 
газрууд эхлүүлээд байна.

Монгол Улсын төр засгаас түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийг хадгалж хамгаалах, сэргээн 
засварлахчиглэлээр олон ажил боловсруулан хэрэгжүүлжбайгаа хэдий ч зарим нэг ашигхонжоо 
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 сэргийлэхажлыгзохион байгуулахад хөдөөорон 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 сануулья.
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1М т ю о и с т ю м

ТНе с1|уегз11у оПп1е11ес1:иа1 апс! рМуз1са1 сиИига! Неп1аде с1епүес11гот апс! сгеа!ес1 Ьу ЬитапИу 1ЬгоидЬ 
1Ье 1опд Ыз1:ог1с репос! о Ы т е  13 с1аззЫес1 т1о 1апд|Ые апс! т1апд|Ые сиИига! Ьеп1аде Ьу 1Ье1г 1огтз 

апс! 1с1еп1Шез. 1п1апд|Ые си11ига1 Ьеп1аде 1з с1еИпес1 аз 1Ье ргасЬсез, гергезеп1а1юпз, ехргеззюпз, кпо\л/1- 
ес1де апс! зкШз, аз \л/е11 аз 1Ье 1пз1гитеп1з, оЬ|ес1з, агИ1ас1з апс! аззос1а1ес1 си11ига1 зрасез, ап<11апд|Ые 
сиИига! Ьеп1аде 1пс1ис1ез а11 о1Ьег рЬузюа! оЬ|ес1з зисЬ аз топитеп1з, Ыз1опс ЬиНсИпдз, з1а1иез, ти зе и т  
Иетз ап<1 о1Ьегз \л<ЫсЬ Ьауе 31дпИ|сап1 Ыз1опс апс! аЫзЬс уа1ие 1о МопдоПа. . Тапд|Ые сиИига! Ьеп1аде 
13 1с1еп1!1|ес! аз тоуаЫе апс! 1ттоуаЫ е  сиИига! Ьеп1аде сЬагас1еп2ес1 Ьу 1ЬеШ з1огаде, тоЬШ1у, 312ез ап<1 
аззос1а1ес1 31дп|1|сапсе ™1Ь 1Ье1г опдта^оп.
Аз з1а1ес! т  1Ье 1972 ШМЕЗСО “Сопүеп1юп 1ог 1Ье Рго1ес1юп о11Ье \Л/ог1с1 Си11ига1 апс! Ыа1ига1 Неп1аде” 
ас!ор1ес1 Ьу 1Ье 171Ь Өепега! Соп1егепсе, 1Ье “Си11ига1 Неп1аде” 13 с1аззтес1 т!о  1Ьгее зиЬса!едопез Ьу 
Из 1ттоуаЫ е сПзИпсИопз аз 1о11о\л/з:

- МопитеЫз: агсЬ|1ес!ига1 \л/огкз, \л/огкз о1топитеп!а1 зси1р!иге апс! ратЬпд, е1етеп!з огз!гис1игез о1 
ап агсЬео1одюа1 па!иге, тзспрНопз, саме <1\л/еШпдз апс! сотр1ех 1еа1игез, \л/ЫсЬ аге ои1з1апс1тд итуегза! 
уа1ие 1гот 1Ье Ыз1опс, агИзИс апс! зс1еп1!1|с ро1п1 о1у|е\л/

- Огоирз о1 ЬиМс1!пд: дгоирз ог зерага!е ог соппес1ес! ЬиМс1тдз \л/ЫсЬ, Ьесаизе о11Ье1г агсЫ1ес!иге, 
Ьотодепе|1у ог 1Ье1г р1асе т  1Ье 1апс1зсаре, аге о1 ои!з1апс1|пд итуегза! уа1ие 1гот 1Ье рот! о1 ую\л/ о1 
Ыз1огу, аг! ог зсюпсе

- ЗИез: \А/огкз о1 тап  ог 1Ье сотЬтес! \л/огкз о1 па1иге апс! о1 тап, апс! агеаз 1пс1ис1тд агсЬео1одюа1 
зИез \л/ЫсЬ аге о1 ои!з1апс1тд итуегза! уа1ие 1гот 1Ье Ыз1опса1, аез!Ье1ю, е1Ьпо1одюа! ог ап1Ьгоро1одюа1 
рот!з о1ую\л/)
МопдоПа 18 опе о11Ье псЬез! соип1пез \л/|1Ь Ь|з1опса1 апс! сиИига! иттоуаЫе ргорегПез, сгеа!ес! Ьу апс! 
с!ет/ес11гот 1Ье потасПс реор1е’з П1ез1у1е о1 Сеп1га1 Аз1а, ап<11гапзгЫНес11гот депегаНоп 1о депегаПоп. 
1п 2001, МопдоПа Ьаз геуюес! Нз 1а\л/ оп “Рго1ес1 о1 СиИига! Неп1аде” 1п ассогйапсе \л/11Ь 1Ье т1егпа1юпа1 
сиИига! Ьеп1аде рго!ес1юп з1апс1агс1з апс! МопдоПап СопзШиЬоп о1 1992. 1п 1Ье Згс1 аг!ю1е о11Ье 1а\л/ И 
з!а!ез 1Ьа1, “...1ттоуаЫ е ргорегИез тс1ис!е агсЬео1одюа1 1тс1тдз зисЬ аз зЬеИег о1 апсюп! реор1е, си1- 
1ига1 1ауегз о1 апсюп! зеН1етеп1, а р1асе изес! 1о Ье изес! 1ог т т т д  апс! тс!из1гу, 1ити1из, дгауе, 1отЬ, 
засп1ю1а1 зИез, тап  з!опе, <1еег з!опе, агсЬео1одюа1 агП1ас1з, госк ра!п1|пдз, госк тзспрНопз, апс1еп1 
зеН1етеп!з, апсюп! гитз, апсюп! сазНез, апс1еп! \л/а11з, сотр1ех о1 агсЫ1ес!иге, 1етр!ез, топаз1епез, 
з!гее1з, здиагез (о1с! апс! ге1а!ес1 \л/|1Ь Ь|з1опса1 ас1т1у), араг1теп1з апс! ЬиПсНпдз ге1еуап! 1о тсПу!с1иа1з 
апс! еуеп!з 31дп|1юап11п Ь|з1огу, Ь|з1опса1 апс! сиИига! зИез, 1оззПз тюгоогдап1зтз , р1ап!з апсюп! ап1- 
та!з, ап<1 ра1еоп1о1одюа! зИез.

31а1е тМерепМепсу ап<1 сиИиге 13 ехргеззеМ Ьу 1Ье сиИига! Ьеп1аде, езреааПу Ь|з1опса1 апс! сиИига! 
1ттоуаЫ е ргорегИез. II13 о1 и!тоз! 1трог1апсе 1ог оиг доуегптеп! 1о рау с!озе аНепНоп 1о рго!ес! ап<1 
за1едиаг<11Ье 1ттоүаЫ е ргорегПез о1 МопдоНа.

Ьа\л/ апс! роНс!ез оп рго1ес1юп о! Ыз1опса1 апс! сиНига! 1ттоуаЫ е ргорегНез: Ргот 1Ье апсюп! 
Итез МопдоПапз Ьаүе ргезегуес! апс! рго1ес!е<1 \л/|1Ь гезрес! Ыз1опса! апМ сиНига! Ьеп1аде, сгеа!ес! Ьу 
1Ье апсез!огз. Реор1е \л/еге Нпес! \л/!1Ь ||үез!оск 1ог ехсауа1тд апс! Матадтд апсюп! 1ити1из апс! 1отЬз. 
А1зо 1Ье е1с!егз Ьауе Ьееп 1еасЫпд ап<11гапзт!Нтд кпо\л/1ес1де 1о уоипдег депегаНопз аЬои! ргезетпд 
апс! гезрес!тд 1Ье 1ттоуаЫ е Ыз1опс ргорегПез. II18 ЬеПеуес! 1Ьа1 “ТЬозе \л/Ьо Натадез 1Ье 1ттоуаЫ е 
Ь|з1опс ргорегПез тЬеЫес! 1гот 1ЬеШ апсез!огз, \л/ои!<1 Ьауе Ьас! 1иск, зисЬ аз тееНпд \лл!Ь дЬоз!з; 1озе 
еуез1дЫ ог а!\л/ауз Ьаутд зо те  ргоЫетз” е!с.

1п 1921, аНег!Ье Реор1е’з Реуо1и1юп, з!а!е роПсу \л/аз 1огти1а1ес11ог рго1ес1юп о1 Ь|з1опса1 ап<1 сиИига! 
ЬегНаде. 1пз1|1и1е о1 Ьапдиаде апс! ЬНегаНюе Ьаз <1еуе1орес1 Нз !п1егпа1 роПсу, 1Ьа1 з!а!ез “1пз111и1е 1о 
ргезеп/е апс! рго!ес! 1Ье госк тзспрНопз апс! госк ратНпдз 1п МопдоПа”. ТЫз роПсу геташз аз 1Ье Игз! 
МопдоПап ас! 1ог Ыз1опса1 апс! сиНига! рго!ес1юп. “Рго1ес1юп апс! РгезегуаНоп РедЫаНоп 1ог Н1з1опса1 
апс! СиИига! НеЫаде” \л/аз ас!ор1ес1 Ьу 1Ье 791Ь соп1егепсе с1ес1зюп о1 РгезЫшт о1 31а1е Вада КЬига! т  
1941. 1п 1Ье геди!а1юп |1 з!а!ез 1Ьа1, “ТЬе Ыз1опса1 апс! сиНига! ЬеЫаде ех!з1|пд оп Мопдо1|ап 1егп1огу, 
зЬаМ Ье 1п роззезз10п о1 Мопдо1|апз”. А1тоз1 аП рагадгарЬз апс! агНс!ез о11Ыз геди!а1юп ас!ор1ес1 1ог 
1ттоүаЫ е ргорегИез рго1ес1юп,
Рог а!тоз! 30 уеагз зтсе  1Ье аНорНоп о11Ье аЬоуе роПсюз МопдоПап доуегптеЫ сПНпТ таке  апу сЬапд- 
ез 1о 11 пеНЬег Ьауе ас!ор1ес1 апу пе\л/ ас!з 1ог Ь|з1опса1 апс1 сиНига! ЬеЫаде ргезеп/а1юп. Розз|Ыу Н’з с!ие 
1о тзиНю!еЫ гезеагсЬ, 1аск о1реор!е’з а\л/агепезз гедагсПпд 1Ье 1трог1апсе о1рго!ес1тд 1Ье Ыз1опса1 ап<1 
сиНига! ЬеЫаде.
Ву 1Ье сопзеЫ о11Ье Ргез1<1|ит о1 Реор1е’з Өгеа! КЬига!, 1Ье “Ьа\л/ оп Рго1ес1юп о1 СиНига! РгорегНез о1 
Реор1е’з РериЫю о1 МопдоПа” \л/аз ас!ор1ес1 т  1970, \л/ЫсЬ \л/аз сотргеЬепз1Уе!у апс! зуз^етаНсаПу 1п- 
с!ис!ес1 а!1 сиНига! 1ипс1юптд ге!а1юпз апс! ас!т1юз соЫ аттд  гезеагсЬ, ехаттаНоп, сопзеп/аНоп, ргез-
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еп/а!юп, рготоЕюп апс! сЛ55ет1паИоп оГ Ы51:ог1са1 апй сиИига! ЬепГаде сгеаГес] Ьу Мопдо15. Аб а ге и̂И, 
ГЬе а\л/агепе55 Ьа5 пвеп атопд реор1е Ьу 1Ье сег1а1п (Гедгее, сЬапдес! ГЬе1г аШис1е ГошагШ ГЬе сиИига! 
ЬепГаде апс) 1псгеа5ес11Ье1г геересГ апс! гв5роп5|Ы1Иу ав \л/еИ а5 ГЬе1г сопГпЬиЕюп оп ргоГесПпд апс1 рге- 
5еп/тд 1Г ТЬе 1а\л/ адае еГГесПуе Ггот 1970 Го 1994, ГЬе репос1 оГГ|те ГЬаГ МопдоПап доуегптепГ Ьа5 
огдатгес! питЬег оГадогке Гог 1с1епГ|Гу1пд, гееГоппд ЫбГопса! апс1 си1Гига1 1ттоуаЫ е  топитепГе, а1опд 
адГЬ сПасоуеппд, гед15Геппд, сопбегутд апс1 ргееетпд ГЬет. СопеедиепПу, а питЬег оГ асГМИеб апс1 
\л/огке \л/еге 1тр1етепГес1 оп си1Гига1 ЬепГаде ргоГесИоп ТЬие ГЬе оиГбИе \л/ог1с1 дгаПиаПу бГагГес! Го деГ Го 
кпо\л/ оГ МопдоПап ишдие си1Гига1 ЬепГаде.

31псе 1990, МопдоПа Ьа5 Ьееп с1еуе1ортд ПетосгаИс еосюГу АссогсПпд1у ГЬе асГ5 апс11а\л/5 \л/еге геу|5ес1 
апН сотЫпес! \л/|ГЬ ПетосгаИс сопсерГа. АНорГеН Ьу ГЬе ЗГаГе СгеаГ КЬига1, ГЬе си1Гига1 ЬепГаде а5 с1е- 
Ипес11п ГЬе пе\л/ сопеИГиИопа! 1а\л/ оГ 1992, “МопдоПап реор1е’5 ЫбГопса! апс1 си1Гига! ЬепГаде, 5С1епсе апП 
1пГеПесГиа1 ргорегГу бЬаП Ье ипПег ГЬе ЗГаГе ргоГесНоп оГ МопдоПа”. !п ассогсГапсе \ллГЬ |Г, ГЬе ЗГаГе ӨгеаГ 
КЬига! аПорГес! “Ьа\л/оп РгоГесИоп оГН|5Гопса! апс1 Си1Гига! РгорегИеа” 1п 1994. ТЬе 1а\л/ соогсПпаГес! пит- 
Ьег оГ си1Гига! ге1аНоп5 сотЫпес! \л/|ГЬ ГЬе сопсерГе оГ Петосгасу. Апс1 |Г (ГеИпес! ГЬе спГег1а5 оГ о^есГб Го 
Ье 1пс1ис1ес11пГо ЫеГопса! апс1 си1Гига! 1ттоуаЫ е ргорегИез. 1п 2001, аГГег ГЬе 5еуега1 атепс1тепГ5 тас!е 
оп “РгоГесИоп !_а\л/ оГ Н|5Гопса1 апП Си1Гига! РгорегИев оГ 1994”, агИс1е5 оГргоГесИоп оГтГапд|Ые си1Гига! 
ЬепГаде \л/еге ас1с1ес1 апс! Ьа5 сЬапдес! Го ГЬе “РгоГесИоп Ьа\л/ оГ Си1Гига1 НепГаде”. З т се  2001, ГЬе доу- 
егптепГ Ьае Ьееп епГогапд “РгоГесИоп !_а\л/ оГСи1Гига! НепГаде”, 1п МопдоПа Си1Гига! ЬепГаде ргоГесИоп 
апП ргееегуаИоп 15 сотр!еГе1у соогПтаГес! Ьу ГЫе 1а\л/

ТоПау, си!Гига! ЬепГаде 155ие5, рагИси!аг1у !ттоуаЫ е топитепГб таГГега аге соогсПпаГес! Ьу 5оте  аг- 
Ис1е5 оГ ГЬе ГоИо\л/тд 1а\л/5, 5исЬ а5 “РгоГесИоп Ьа\л/ оГ Си1Гига! НепГаде", “Ьапс1”, “М|пега15”, “РгоГесГеП 
Агеае”, “С п тта ! 1а\л/” еГс

МопдоПа Ьа5 51дпес1 1п тГегпаНопа! адгеетепГе, сЬагГеге апс1 сопуепНопб Гог ргееетпд апс! ргоГесГ- 
1пд ГЬе си1Гига! ЬепГаде: “1954 Е!НЕЗСО СопуепНоп Гог ГЬе РгоГесИоп оГ Си1Гига! РгорегГу 1п ГЬе ЕуепГ 
оГАгтеП СопГПсГ” т  1964; “1972 11МЕЗСО СопуепИоп Гог ГЬе \Л/ог1с1 Си1Гига1 НепГаде” 1п 1990, “1970 
Ш Е З С О  СопуепИоп оп ГЬе Меапе оГ РгоЫЫНпд апП РгеүепИпд ГЬе ППаГ 1трогГ, ЕхрогГ апс1 ТгапаГег 
оГ 0\л/пег5Ыр оГСи1Гига! РгорегГу” 1п 1991, апс! “2003 11МЕЗСО СопуепИоп Гог ГЬе ЗаГедиагсПпд оГГЬе 
1пГапд1Ые Си!Гига1 НепГаде” 1п 2005

Кед15ГгаГ10п апс1 гевеагсЬ оГ ЫзГопса! апс1 сиИига! 1ттоуаЫ е ргорегПез: ТЬе ИгеГ геееагсЬ апс! 
ехат1паИоп \л/огк оп 1ттоүаЫ е  ЫеГопса! апП си!Гига! ргорегИее 1п МопдоПа еГагГес! 1п 1889, Ьу Ри551ап 
гебеагсЬег N М ҮаПгтГееу аГ ГЬе ОгкЬоп Р|уег \/а11еу З тсе  ГЬеп, Гог оуег а ЬипПгес! уеаге, МопдоПап 
гевеагсЬегб апс! 5сЬо1аг5 Ьауе с1опе тапу геееагсЬ \л/огк5 апП ехат!паИоп5 оп ЫвГопса! апИ си1Гига! 
1ттоуаЫ е  ргорегИее ЬаееИ оп ГЬе агсЬео1од1са! апН еГЬпо1од1са1 ГЬеопеа апИ теГЬоИа, т  соорегаИоп 
\л/|ГЬ ГЬе ге5еагсЬег5 апс! ехрегГа оГРи551а, Р|п1апс!, Т!5А, Нипдагу, Иарап, Ргапсе, Өегтап, СЫпа, Когеа 
апс! оГЬеге А5 а гевЫГ оГГЬоее геееагсЬ \л/огк5, гевеагсЬегб апИ ехрегГа Ьауе со те  Го ГЬе сопс1и5юп ГЬаГ 
!ттоуаЫ е ргорегИее оГ МопдоПа аге тИееИ ап 1трогГапГ рагГ 1п ГЬе ЫеГогу апс! си!Гиге А!ео а5 а ге5и1Г 
оГГЬебе геееагсЬ \л/огкв, ИгбГ тГогтаНоп апс! гед15ГгаНоп ИаГаЬабе еубГет Гог 1ттоуаЫе ргорегИее \л/а5 
сгеаГес!

Кед15ГгаНоп апс1 ИоситепГаНоп 15 соп51с1егес1 а5 а рптагу 5Гер Гог ргоГесИоп оГ 1ттоуаЫ е  ЬепГаде ргор- 
егИее Ма1п оЬ)есГЬ/е оГГЬе гед15ГгаИоп апс1 ИоситепГаИоп 15 Го 1с!епИГу ГЬе сиггепГ уа!ие апс! еГаГив оГ 
1ттоуаЫ е  ргорегИее Ьу с1еГегт!п!пд ГЬе!г 512е, Гогт, гесепГ сопсПИоп, Иатадее апс! гед15Геппд апс! Иоси- 
тепИпд ГЬет Ьу рЬоГо, У1с1ео апс1 ЬапИ Ига\л/тд5. Ву соПесИпд ГгиГЬГи! 1пГогтаИоп апИ таНпд ГЬе соггесГ 
гед15ГгаНоп5 оГ 1ттоуаЫ е ргорегИеа 15 еббепИа! Го 1псгеа5е реор1е’5 сопГпЬиИоп оп си1Гига! ЬепГаде 
ргоГесИоп, Го соПесГ ИеГаПес! 1пГогтаИоп оп си1Гига! ЬепГаде, Го е х а т те  апс! сопГго! ГЬе си1Гига! ЬепГаде 
еуо1иНоп (Го сотраге раеГ апИ сиггепГ еГаГие), апс! Го ргоу|с1е ГЬе пдЬГ тГогтаИоп Го риЬПс, ге!еуапГ доү- 
е ттепГ  адепс1в5 апИ Го гаюе ГЬет а\л/агепе55.

АГГег ГЬе Реор1е’5 Реуо1иИоп, 1ттоуаЬ!е ргорегНее гед15ГгаИоп апс1 ИоситепГаНоп еГагГес! 1п МопдоПа 
Ьу ГЬе тГегпа! роПсу оГ 1п5ИГиГе оГ Ьапдиаде апс! НГегаГиге “1п5НГиГе Гог гед!5ГгаИоп, НоситепГаИоп апс! 
ргоГесИоп оГ ЫбГопса! апс! си1Гига! ЬепГаде” 1п ассогНапсе \л/|ГЬ |Г, ГЬе 1п5ИГиГе Ьае огдатгеН геееагсЬ 
\л/огк5 1п Тиү, АгкЬапда!, Ви1дап, 1_1\л/игкЬапда1 ргоу|псе5 Гог гед15ГгаИоп апН сПд|Га! НоситепГаНоп оГ 
ГЬе“Запс1ад1т КЬПН”, Гетр1е топааГегу оГ “ЕгНепе 2ии” апН “Вагиип КЬигее” 31псе 1935, ГЬе РгеГесГига! 
РеееагсЬ СепГеге \л/еге ебГаЬПбЬес! 1п еуегу ргоу|псе оГ МопдоПа, апс! гергеаепГаИуеб апс! тетЬеге  
\л/еге арро1пГес1 ТЬегеГоге Ьиде атоипГ оГ ге!еуапГ 1пГогтаНоп апс1 НоситепГе оп ЫеГопса! апс! си1Гига! 
ЬепГаде \л/еге даГЬегеН апс! гесоуегес!

АГ ГЬе епс! оГ 1941, ипНег ГЬе ас1т!ш5ГгаИоп оГ Мг. Рег!ее (геаеагсЬег апс! 5С1епИ5Г оГ ЫбГогу оГ МопдоПап
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Асас1ету о! Заепсез) 1Ье 1пзШи1е оТ 1_апдиаде апс) иТегаТиге,со11есТес) “АгсТ|ео1од1са1 тТогтаТюп с1аТа- 
Ьазе оТ МопдоПа” апс1 ргерагес) а пе\л/ Тогт Тог си1Тига1 ЬепТаде гезеагсЬ таТепа1з апс! тТогтаТюп. ТЫз 
\л/огк Ьаз Такеп Т\л/епТу уеагз, АпсТ ТЬе сТаТаЬазе \л/аз (Теуе1оресТ апс! епЬапсес] аппиаПу \л/|ТЬ пе\л/ (ТаТа оТТЬе 
агсЬео1одюа1 ехсауаТюпз апсТ гезеагсЬ \л/огкз. “АгсЬео1одюа1 тТогтаТюп (ТаТаЬазе оТ МопдоПа” \л/аз ТЬе 
ИгзТ гед1зТгаТ1оп апс! тТогтаТюп с!аТаЬазе Тог си1Тига1 ЬепТаде, апс! ТЬе с!аТа оТТЬе йаТаЬазе Ьаз Ьееп керТ 
апс! зауес! т  Напс1 УУпТТеп ТогтаТ аТ ТЬе 1пзТ1ТиТе оТ АгсЬео1оду оТ МопдоПап Асас1ету оТ Заепсе.

ТЬе ип1Т1ес1 зузТет Тог с!аТа апс! 1пТогтаТюп сТаТаЬазе Тог ТЬе гед1зТгаТ1оп апс! йоситепТаТюп оТ ЫзТопса! 
апс! си1Тига1 ЬепТаде \л/аз сгеаТес! 1п 1996. 1п 1994, ТЬе ЗТаТе ОгеаТ КЬига! ас!орТес1 ТЬе пе\л/ “ТЬе 1_а\л/ Тог 
РгоТесТюп оТ Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегПез” сотЬшес! \л/|ТЬ пе\л/ сопзТ1ТиТюп. 1п зесопс! рагадгарЬ оТ 
ТЫз 1а\л/, |Т зТаТез ТЬаТ МопдоПа пеес!з То Ьауе а зузТетаТю Ред1зТгаТюп апс! 1пТогтаТюп ЗТаТе ОаТаЬазе 
Тог Си1Тига1 НепТаде”. АссогсПпд То ТЫз агТю1е, 1п 1996 Мт1зТег оТ Си1Тиге тас!е Ыз 7ТЬ огс!ег То езТаЬПзЬ 
а СепТег оТ Си1Тига1 НепТаде, ТЬиз ТЬе езТаЬПзЬтепТ оТ ТЬе гед1зТгаТюп апс! шТогтаТюп зТаТе сТаТаЬазе 
\л/аз тс1ис1ес11п ТЬе ЬисТдеТ. ТЬе сТаТаЬазе гесе|уес! ТЬе НгзТ гед1зТгаТюп апс! 1пТогтаТюп оТ Ь|зТопса1 апс! 
си1Тига! ЬепТаде Тгот М1тзТгу оТ Си1Тиге, \л/ЫсЬ \л/аз ргеу|оиз1у соПесТес! Ьу ТЬе М|П1зТгу. АссогсПпд То ТЬе 
тТегпаТюпа! депега! рппс1ра1з, \л/е аге соПесТтд Ь|зТопса1 апс! си1Тига1 ЬепТаде тТогтаТюп Ьу ТЬгее Ьазю 
саТедопез, аз тоуаЫе, 1ттоуаЫ е  апс! тТапд|Ые си1Тига1 ЬепТаде. \А/Ьеп \л/е гедюТег апс! «ТоситепТ Ыз- 
Топса! апс1 си1Тига1 ЬепТаде шТо ТЬе йаТаЬазе, \л/е геТег То сотр1у \л/|ТЬ 1СОМОЗ Рг!пс!р1ез Тог ТЬе РесогсПпд 
оТ МопитепТз, Өгоир оТ ВиПсПпдз апс! 3|Тез, гаТ|Т1ес! ЬуТЬе 11ТЬ ЮОМОЗ Өепега! АззетЫ у 1П 1996.

ТЬгоидЬ 1996-1999, т  ТЬе Тгате\л/огк оТ ТЬе сгеаНоп оТ “Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегИез оТ МопдоПа” 
диИеЬоок, зреааПзТз апс! гезеагсЬегз оТТЬе СепТег оТСи1Тига1 НепТаде рагТю1раТес11п ТЬе питЬег оТНе1с1 
гезеагсЬ \л/огкз апс! соПесТес! тТогтаТ1оп оп сиггепТ зТаТиз Тог 1ттоуаЫ е ргорегИез апс! ТЬек 1осаПТу. Аз а 
гези1Т, тозТ оТТЬе [ттоуаЫ е ргорегИез тТогтаТюп \л/аз соПесТес! 1пТо Ред1зТгаТюп апс! 1пТогтаТюп ЗТаТе 
ОаТаЬазе оТ Си1Тига1 НепТаде. СопзедиепТ1у, ТЬе “ЬзТ оТ РгоТесТюп оТ Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 (ттоуаЫе 
ргорегПез Тог зТаТе, ргоутсе, сНу оТ ТЛаапЬааТаг” \л/аз геу|зес1, апс! “МаТюпа! Рго^сТ Тог ТЬе РгоТесТюп апс! 
СопзегуаТюп оТ Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 НепТаде” \л/аз 1тр1етепТес1 т1998.

ТосТау, ТЬе 1пзТ|ТиТе оТ АгсЬео1оду, 1пзИТиТе оТ Ра1еопТо1оду оТ МопдоПап Асас1ету оТ Зсюпсе, 1пТегпаИопа1 
1пзИТиТе Тог ТЬе ЗТис1у оТ МотасПс СмПгаТюпз, ЫаТюпа! Мизеит оТ МопдоНа, ОерагТтепТ оТ АгсЬео1оду 
апс! АпТЬгоро1оду аТ ТЬе ЗсЬоо! оТ Зос1а1 Заепсе, 1\1аТюпа1 ишуегз|Ту оТ МопдоПа, ОерагТтепТ оТ Н1зТогу 
аТ МопдоНап ЗТаТе 1!шуегз|Ту оТ ЕсТисаТюп, ОерагТтепТ оТ АгсЬео1оду аТ 1)туегз|Ту оТ (ЛаапЬааТаг апс! 
“СЫпдд13 КЬаап” ишуегз|Ту аге т а к тд  1еда1 агсЬео1одюа1 ехсауаТюпз апс! гезеагсЬ \л/огкз, апс! соПесТшд 
ТЬе 1пТогтаТюп Тог 1ттоуаЫ е ргорегПез.

Н|зТопса1 апсЗ си1Тига1 1т т о у а Ы е  ргорегПез т  ргоТесТюп оТ зТаТе, ргоушсе, с1Ту оТ ШаапЬааТаг:
“РгоТесТюп апс1 РгезегуаТюп Ри1е Тог Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегПез” \л/аз ас!орТес1 Ьу ТЬе 79ТЬ сопТег- 
епсе с1ес1зюп оТ Ргез1с1|ит оТ ЗТаТе Вада КЬига! т  1941. АТ |Тз зесопс! аррепсПх, ТЬе ргез1сПит Ьаз (ТесМес! 
То зе!есТ 15 ттпоуаЫе топитепТз аз ТЬе ИгзТ йедгее зТаТе ргоТесТюп, 16 1ттоуаЫ е топитепТз аз а 
зТаТе ргоТесТюп. АТТег айорТтд ТЬе “Ьа\л/ оп РгоТесТюп оТ СиИига! РгорегПез оТ Реор!е’з РериЬПс Мопдо- 
Па” 1п 1970, Ьу ТЬе 420ТЬ гезо1иНоп оТ 1971 Ьу СоипсП оТ М1п1зТегз оТ МопдоПа, Ьаз ас!орТесЗ ТЬе “ЬзТ оТ 
РгоТесТюп оТ Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 НепТаде оТ Реор1е’з РериЫю МопдоПа”, Ьаз зе1есТес! 21 1ттоүаЫ е 
ргорегПез Тог ТЬе зТаТе ргоТесНоп, апс! 106 1ттоуаЫ е  топитепТз Тог ргоутс1а1 ргоТесНоп. АссогсПпд То 
ТЫз 420ТЬ с1ес1зюп, ТЬезе 1ттоуаЫ е  топитепТз тс1ис1е зТаТиез ЬиНТ Тог тетопа! ригрозез оТЬ|зТопса1 
е^епТз апс! тс!мс1иа1з, со1итпз, апс! \л/|ТЬ ТотЬз, ТитШиз, апсюпТ зеТНетепТз, апс1епТ гишз, тап  зТопез, 
с!еег зТопез.

“ЫзТ оТ РгоТесТюп оТ Н1зТопса1 апс! Си1Тига1 (ттоуаЫ е ргорегПез оТзТаТе, ргоутсе, ТЛаапЬааТаг с1Ту” \л/аз 
геу|зес1, ассогсПпд То ТЬе атепсТтепТз оТ “РгоТесНоп 1_а\л/ оТ Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 РгорегНез” оТ 1994. 
АТ ТЬе ТЫгс! аррепсПх оТ233гс1 с1ес1зюп, ТЬе СоуегптепТ оТ МопдоПа Ьаз с!ес1с1есЗ То зе1есТ 93 1ттоуаЫ е 
ргорегПез аз а зТаТе ргоТесНоп, 287 тптоуаЫе ргорегИез аз а ргоу|пс1а1 ргоТесНоп, ассогсПпд То ТЬе “ЫзТ 
оТ РгоТесПоп оТ Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 1ттоуаЫе МопитепТз оТ ЗТаТе, Ргоутсе апс! ЫТу 1)1аапЬааТаг”. 
ТЬе НзТ Ьаз зресЫс ги1ез Тог апсюпТ ЫзТопса! апс! си1Тига1 ргорегНез.

1п 1995-1997, ТЬе ЗТаТе ӨгеаТ КЬига! атепсТес! ТЬе “1_а\л/ оТ МопдоПа оп Ас1т1тзТгаТ1Уе апс! ТегпТопа1 1)тТз 
апс! ТЬе1г Соүегпапсе”, апс! езТаЬПзЬес! пе\л/ а с !тт 1зТгаНуе итТз. РогТЬо геазоп, ТЬе пеес! То сЬапде ТЬе 
пате  оТ а с !тт 1зТгаТ1Уе итТз \л/аз геди1ге<1 Тог ТЬе “1_1зТ оТ РгоТесПоп оТ Н1зТопса1 апс! Си!Тига1 1ттоуаЫ е 
топитепТз оТ зТаТе, ргоу|псе, (ЛаапЬааТаг с!Ту”. А1зо ТЬе питЬег оТ с1|зсоуегес1 тптоуаЫе ргорегТюз Ьу 
ТЬе зсюпсе апс! гезеагсЬ огдап12аНопз \л/еге геди1гес1 То Ье тс1ис!ес1 т  ТЬе зТаТе ргоТесНоп. 1п 1998, Ьу 
ТЬе 235ТЬ с!ес1з)оп оТ СоуегптепТ, ТЬе “1_1зТ оТ РгоТесНоп оТ Н|зТопса1 апс! Си1Тига1 1ттоуаЫ е  топитепТз 
оТ зТаТе, ргоушсе, !ЛаапЬааТаг аТу” \л/аз геу|зес1. 1п ассогсТапсе \л/|ТЬ |Т, 120 т т о у а Ы е  ргорегТ|ез \л/еге 
зе!есТес! Тог ТЬе зТаТе ргоТесНоп, 233 1гптоуаЫе ргорегНез \л/еге зе!есТес1 Тог ргоутс1а1 !еүе! ргоТесТюп.
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

1п 2004, 1Ье Ш Е З С О  \А/ог1с1 Неп1аде Сотт1йее тзспЬес) ОгкЬоп Х/аПеу Си11ига1 Ьапйзсаре оп \Л/ог1с1 
Неп1аде УзЁ, тс1исИпд уа1иаЫе Ь|з1опса1 апй си11ига1 Ьеп1адез оГЬитап ЫзГогу. ОгкЬоп УаПеу Си11ига1 
Ьапйзсаре Ьаз оуег 100 си11ига1 зИез апс! аЬои1 1350 Ыз1опса1 апс! си11ига1 1ттоуаЫ е  ргорегПез, со у - 
еппд агеа оГ 121,967 ЬесГагез. ОгкЬоп Х/аПеу СиИига! Ьапйзсаре Ьаз питЬег оГ 1ттоуаЫ е  ргорегПез 
зе1есГес1 Го зГаГе апс1 ргоутс1а1 ргоГесГюп.

“ТЬе 1_а\ү Гог РгоГесГюп оГ Н1зГопса1 апсГ Си1Гига1 РгореЫез оГ 1994” Ьаз Ьееп геу|зес1 апс! сЬапдей Го “ГЬе 
Ьаад Гог РгоГесГюп оГ Си1Гига1 НепГаде” Ьу ГЬе ЗГаГе ӨгеаГ КЬига! т  2001. Аз а гези!Г оГГЬе разГ 10 уеагз 
агсЬео!одюа1 ехсауаПопз апс! гезеагсЬ адогкз, ГЬе питЬег оГси1Гига! ргорегНез \л/еге Ызсоуегес!, апс! Гиг- 
ГЬег ргоГесГюп \л/аз геди1гес! Гог ГЬе ргезегуаГюп оГГЬозе ргорегПез. !п ассогс!апсе \л/|ГЬ |Г, ГЬе “Ь|зГ Гог Рго- 
ГесГюп оГ Н|зГопса! апс! Си1Гига! 1ттоүаЫ е ргорегПез оГзГаГе, ргоутсе, ГЛаапЬааГаг с1Гу” \л/аз геу|зес! Ьу 
ГЬе доуегптепГ т  2008. Оп Мау 14ГЬ оГ 2008, ГЬе ргоГесНоп ПзГ Ьаз Ьееп геу|зе<1 Ьу ГЬе 175ГЬ гезо!иГюп 
оГОоуегптепГ, апсГ 175 1ттоуаЫ е ргорегПез \л/еге зе!есГе<1 аз ГЬе зГаГе ргоГесПоп, 275 1ттоуаЫ е ргор- 
егПез аге ипсГег ргоутсе ргоГесНоп. 15 1ттоуаЫ е ргорегПез аге 1пс1ис1ес1 т  ГЬе зГаГе ргоГесНоп. 40 1т -  
тоуаЫе топитепГз аге ипйегГЬе зГаГе ргоГесИоп, 57 !ттоуаЫ е топитепГз ипс!ег ргоутсе ргоГесНоп. 
Апс! Гог ГЬе ИгзГНте, ра1еопГо1од1са! з1Гез \л/еге зе!есГес! т  ГЬе ргоГесНоп ПзГ оГГЬе зГаГе апс! ргоутсе.

РгоГесГюп гопе оГ 1 ттоуаЫ е  ргорегПез: !п РагадгарЬ 6 оГ агПс1е 16, ГЬе “РгоГесПоп 1а\л/ оГ Н|зГопса! 
апс! Си1Гига! РгорегПез оГ 1994”, “ӨоуегптепГ Ьаз зеГ ир 0.1-3 кПотеГегз оГргоГесГюп гопе агоипс! ГЬе 
ЫзГопса! апс! си1Гига! 1ттоүаЫ е  ргорегНез, зисЬ аз ге та т з  оГ апсюпГ сШез апс! зеГПетепГз, ЬиПсНпдз, 
агсЫГесГиге сотр!ехез 1п огс!ег Го ргоуИе ГЬе тГедпГу апс! заГеГу ГЬегеоГ ”. !п ассогс!апсе \л/|ГЬ ГЫз агГю1е, 
зеГПпд ир ргоГесПоп гопез агоипс! ГЬе 1ттоуаЫ е топитепГз оуегза\л/ ГЬе!г 31дп!Исапсе оп ЫзГогу, си1- 
Гиге, зс1епсе апс! с1азз!ИсаНоп оп зГаГе ргоГесНоп. Ву ГЬе 241 зГ гезо1иПоп оГ ОоуегптепГ т  1997, ИгзГ 
ргоГесНоп гопе \л/аз зеГ ир агоип<1 ш т з  оГ КЬагкЬогит сИу, сарНа! оГ МопдоНап Етр1ге, соуеппд ап агеа 
оГ9.69 здиаге кПотеГегз.

ТЬе “РгоГесНоп 1а\л/ оГ Н|зГопса1 апс! Си1Гига1 РгорегИез оГ 1994” геу|зес! апс! сЬапдес! Го “РгоГесНоп 1а\л/ оГ 
Си1Гига! НепГаде” Ьу ГЬе ЗГаГе ӨгеаГ КЬига!, 1п 2001. РагадгарЬз 6, 7, 8 оГ агНс1е 17, ГЬе “РгоГесНоп 1а\л/ 
оГ Н|зГопса! апс! СиНига! РгорегНез оГ 1994” ге-епГегес! 1пГо “РгоГесНоп Ьа\л/ оГ Си!Гига! НепГаде” апс! ГЬе 
агГю!е Гог теазигетепГ оГзиггоипсИпд агеаз \л/аз гетоуес!

- Ву ГЬе 96ГЬ с!ес!зюп оГ 2001, ГЬе ргоГесНоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе Оапс!апГедсЫп1еп 
КЬмс! топазГегу, МопазГегу Өезег, Сгееп Ра!асе оГВодс! КЬаап, Тетр!е оГСЬофп Ьата, 
Тетр!е оГ ОатЬасГадаа, Тетр!е оГ ОазЬсЬоПоп (\А/оос!еп Гетр!ез), АрагГтепГ оГ СЫп \/ап 
КЬапНсГоп.

- Ву ГЬе 71 зГ с!ес1зюп оГ 2002, ргоГесНоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе !пзспрГес! топитепГ 
Гог ВПде КЬап, тетопа! сотр!ех оГКи! Тедт 1п КЬазЬааГзоит оГАгкЬапда! ргоутсе, гитз 
оГ КЬаг Ва!даз т  КЬоГопГ зоит оГ АгкЬапда! ргоутсе, ТиукЬип МопазГегу Гп ВаГ-и1гПГ зоит 
оГ У\л/игкЬапда! ргоутсе, 1пзспрНопз топитепГ оГТопуокик 1п Вауап зоит  оГТиу ргоу|псе.

- Ву ГЬе 190ГЬ с!ес18юп оГ 2003, ГЬе ргоГесПоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе сотр!ех оГ с!еег 
зГопе саПеН р!асе оГ УизЬдип Ы\л/иг 1п ВигепГодГокЬ зоит  оГ КЬиузди! ргоутсе, гитз оГ 
Ауагда 1п Ое!дегкЬаап зоит оГ КЬепГи ргоутсе, Гетр!е оГ МапгизЫг т  Тиу ргоушсе, 2 
зГопе со!итпз оГ топазГегу Оап-ЕкЬ 1п ВаупгигкЬ сйзГпсГ оГ ГЛаапЬааГаг ЫГу.

- Ву ГЬе 126ГЬ с!ес1зюп оГ2004, ГЬе ргоГесПоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе гитз оГ Вагиип 
КЬигее 1п КЬагкЬогт зоит оГ 11\л/игкЬапда1 ргоутсе, гета1пз оГ 2 Гетр1е з оГ КЬидпи 
Тагп! !п РазЬаапГ зоит  оГ Ви1дап ргоүтсе

- Ву ГЬе 70ГЬ с!ес1зюп оГ2006, ргоГесНоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе !пзспрНопз топитепГ 
апс! ЬиНсИпд ге та т з  оГТзодНт Тзадаап Ьа1зЫп, гишз оГ КЬаг ВикЬ 1п ОазЫпсЬПеп зоит  оГ 
Ви1дап ргоутсе

- Ву ГЬе 123гс! Нес1зюп оГ2006, ГЬе ргоГесПоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе ОгкЬоп УаПеу 
Си1Гига! Ьапс!зсаре аз тзспЬес! оп \Л/ог!с! НепГаде ЫзГ, 1п АгкЬапда!, 1)\л/игкЬапда1, Ви1дап 
ргоутсе

- Ву ГЬе 135ГЬ с1ес1зюп оГ2009, ГЬе ргоГесПоп гопез \л/еге зеГ ир агоипс! ГЬе ра1еопГо1одюа! 
зНез оГ ЕгдеЫп 2ооп 1п КЬаГапЬи!ад зоит  ОогподоЫ ргоүтсе, сотр!ех топитепГз оГ 
ЫпдиГ т  А1ГапЬЫад зоит Тиу а1тад, сотр!ех топитепГз оГ 1кЬ КЬизЬииГ т  Ое!дегкЬаап 
зоит КЬепГП ргоутсе, сотр!ех топитепГз ид!идсЫ|п КЬегет, РазЬаап КЬас!, Ыгииг 
ТзоЬю 1п ВаГзЫгееГ зоит  оГ КЬепИ| ргоутсе, Ва!с!ап Вегееуеп Гетр!е апс! госк ра!пНпдз т  
1)тпис!е1дег зоит оГ КЬепИ| ргоутсе, сотр!ех топитепГз оГ Рипс! Загда1апГ, сотр!ех оГ 
ТзеГзеп КЬап ра!асез т  КЬеМеп зоит оГКЬепГП ргоутсе, Ь|зГопс Ьи|1с1тд саПес! “1)п<!иг 
КЬогзЬоо” (гесепГ Рте  АгГ Мизеит) т  СЬтде1Ге1 01зГпсГ оГ сИу ГЛаапЬааГаг, ЫзГог!са1 
ЬиНсПпд оГСепГга! Сотт|Г1ее оГ Реор!е’з РагГу апс! Реор!е’з Со^егптепГ (гесепГ Мизеит оГ
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А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

№е Н1з1огу оГ ШаапЬааГаг).

СиггепГ зГаГиз апс1 1тр1етеп1аГ1оп оГ вдогкз оГ ГИе ргоГесПоп оГ ЫзГопса! апй си1Гига1 1т т о у а Ы е  
ргорегИез: Мапу оГ оиг ЫзГопса! апс! си1Гига1 1ттоуаЫ е ргорегПез Ьауе а1геасГу Ьееп (ГезГгоуесГ Ьу ГЬе 
Ьитап асГ1УШез апсГ паГига! апс! \л/еаГЬег (Гесауз.

ЗГопе топитепГз аге сГатадес!, сгаскесГ, сЛзтГедгаГес1 Ьу \л/аГег, \л/тсГ, сЬетюа! зиЬзГапсез апс! ЬасГепа! 
(Гатадез, \л/ЫсЬ репеГгаГез рогез апсГ сарШапез оГзГопе. Апб паГига! сНзазГег аз а диаке, Пге, \л/аГег ПоосГ, 
зпо\л/ апсГ сГизГ зГогт Ьаз сГатадесГ зГопе топитепГз. МозГ оГГЬе а11 1ттоуаЫ е  ргорегПез т  МопдоПа 
Ьауе с!атадес1 Ьу \л/аГег апс1 сотропепГ Ьесате тоге рогоиз.

Зос1а1 ГасГогз, зисЬ аз сНзгезресГ Го си1Гиге, игЬап12аПоп, есопотю спз13, зрагзе рори1аПоп, 1пс!изГп- 
а1|2аГ1оп, Шодюа! роНсу, 1ггаПопа1 р1апп1пд, геПд1оиз юзиез, \л/гопд сопзегуаГ1оп апс! ргоГесПоп, Ьитап 
1тргорег асГтПез аге йатадтд  ЫзГопса! апс! си1Гига1 ЬепГадез.

КесепПу, рЬузюа! с!атадез оН ттоуаЫ е ргорегНез Ьауе тсгеазес! зиЬзГапПаПу, с!ие Го реор1е’з \л/огзЫр 
сегетоп1ез. \Л/Ьеп реор1е \л/огзЫр, ГЬеу оГГег апс! зргау тНк, ЬиГГег оН оп зГопез, апс! \л/гар ГЬет \л/|ГЬ зМк 
зсагГ, \л/ЫсЬ Ьауе гези1Гес1 т  йезГгисГюп оГГЬезе зГопе топитепГз.

Тос1ау, зос1а1 ЬеЬауюг Ьаз (Геуе1орес1 сНзгезресГ Гог Ь|зГопса1 апс! си1Гига1 ЬепГаде, реор1е аге т а к тд  П- 
1еда1 ехсауаГюпз Го ГтсГ ргоПГз, ГЬаГ а1зо саизез (ГезГгисПоп апс) сГатаде Гог ГЬе 1ттоуаЫ е топитепГз. 
А1зо \л/пГтд 1еГГегз ог с1га\л/тд 1тадез апсГ зутЬо1з оп апаепГ госк тзспрГюпз апс! госк ратПпдз Гаке 
р1асе.

5|псе 1940, МопдоНа Ьаз Ьееп огдап12тд  питЬег оГ гезеагсЬ апс1 сопзеп/аИоп \л/огкз оп ргоГесПоп оГ 
1ттоуаЫ е ргорегНез. 1п 1944, топазГегу ЕгсГепе 2ии апс1 Гетр1е АтагЬаузда1апГ \л/еге сопзеп/есГ апсГ 
гезГогей. 1п 1960-1961, Гетр1е оГСЬофп Ьата, Өгееп Ра1асе оГВодс! КЬаап \л/еге сопзегуес! апс! гезГогес! 
аз \л/еП.

!п 1971, ГЬе “Адепсу оГАсасГету Гог КезеагсЬ апс! ЗсЬете  Р1апп1пд оГ Н|зГопса1 апс! Си1Гига1 РгорегГу” 
\л/аз езГаЬПзЬес! т  ГЬе СепГга! АгсЫГесГига! 1пзГ|ГиГе. !п 1973, ГЬе “РезГогаНоп ЬаЬогаГогу оГН|зГопса! апс! 
Си1Гига! РгорегГу” \л/аз езГаЬПзЬес! ипсГег ГЬе М|п!зГгу оГ СиМиге. !п 1976, ЬоГЬ огдап12аИопз Ьас! иЫГес! 
ипс!егГЬе пате  оГ“СопзегуаИоп апс! КезГогаНоп ЬаЬогаГогу оГН|зГопса! апс! Си1Гига! РгорегГу”. З т се  ГЬаГ 
Ите ипГН 1995, ГЬе огдап12аИоп Ьауе сопзеп/ес! тапу агсЫГесГига! ЬиПсПпдз, зисЬ аз Егс!епе 2ии, Атаг- 
Ьаузда!апГ, Оапс!апГедсЫп1еп, Өгееп Ра!асе оГ Водс! КЬаап, Гетр!е оГСЬофп Ьата, сотр!ех оГТзеГзеп 
КЬап ра!асез, топазГегу оГ КЬасЫп Ьата, арагГтепГ оГ СЫп \/ап КЬапсИог), Ь|зГопс ЬиПсПпдз 1п А!Гап- 
Ьи!ад ге!еуапГ Го ГЬе Реор!е’з Реуо!иИоп еГс. А1зо 1оса1 ас!т!п!зГгаГюпз Ьауе ЬиПГ Гепсез, риГ тГгос1исГюп 
Ьоагс!з пеагГЬе 1ттоуаЫ е топитепГз Гог ргоГесГтд ГЬет.

ТЬгоидЬ 1999-2005, ГЬе “НаГюпа! Рго^сГГог РгоГесНоп апс! СопзегуаГюп оГН|зГопса! апс! СиМига! 1ттоу- 
аЫе РгорегИез” \л/аз 1тр!етепГес!, огдап!2тд  а зузГетаИс сопзегуаНоп апс! ргезегуаИопз оГ ЫзГопса! 
апс! си!Гига1 1ттоуаЫ е  ргорегНез.
УШЫп ГЬе Ггате\л/огк оГГЫз рп^есГ, СепГег оГСиИига! ЬепГаде апс! !Гз сопзеп/аГогз апс! зрес!аПзГз Ьауе 
сопзегуес! апс! ргезеп/ес! 1ттоуаЫ е топитепГз, тас!е сорюз апс! герПсаз оГ топитепГз Гог ГЬе зГогаде 
т  ГЬе зГаГе Гипс!, \л/ЫсЬ аге оГ 31дЫГюапГ ЫзГопса! апс! зс1епИИс уа!ие Го МопдоПапз. Апс! т  ГЬе Ггате\л/огк 
оГГЫз рго^сГ, питЬег оГугагкз Ьауе Ьееп 1тр!етепГес!, зисЬ аз ЬиПЫпд Гепсез, сопзетпд топазГегу 
апс! Гетр!е ЬиПсПпдз, зеГИпд ир ПдЬГеп!пд аггезГегз еГс.

!п 2007, ГЬе “МаИопа! Рго^сГ Гог РгоГесИоп апс! Сопзеп/аИоп оГ Н|зГопса! апс! Си1Гига1 1ттоуаЫе Ргорег- 
Иез” ас!орГес! Ьу ГЬе ЗОЗгс! с!ес!зюп оГдоуегптепГ, Гог рготоГтд ГЬе (ттоуаЫ е ргорегНез сотЬтес! \л/|ГЬ 
ГЬе 1пГгазГгисГиге апс! Гоипзт, апс! Го ЬиМс! сарасИу оГ сопзеп/аГогз оп си!Гига1 ЬепГаде сопзеп/аИоп. ТЬе 
рго̂ есГ 13 р!аппес! Го Ье 1тр!етепГес! Ггот 2008 НП 2015. ТЬе \л/огк Ьаз зГагГес!. .

МопдоПап доуегптепГ 13 !тр1етепГтд питЬег оГ \л/огкз оп ргоГесИоп оГ ЫзГопса! апс! си!Гига1 1т т о у -  
аЫе ргорегИез, ЬиГ М \л/аз Ьетд сГезГгоуес! апс! (Гатадес! Ьу ГЬе 1тргорег асГтИез оГ реор!е. То зГор апс! 
ргеүепГ ГЫз Н1еда1 асГмНез оп Ь|зГопса1 апс! си!Гига1 1ттоуаЫ е ргорегИез, ГЬе зиррогГ оГ 1оса! реор!е 13 
еззепНа!.

!п ГЬе епск \л/е зЬои!с! а!\л/ауз гететЬегГЬаГ оиг т а т  рпопГу апс! гезропз|ЬШГу 13 Го гезресГ апс! ргоГесГ оиг 
ЫзГопса! апс! си!Гига! ЬепГаде апс! разз Н оп Го ГЬе ГиГиге депегаНопз.
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ДОРНОД АЙМГИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДҮРСГАЛЫН ТҮХАЙ

Дорнод аймгийн товч танилцуулга. Дорнод аймаг нь Монгол улсын дорнод хэсэгт, зүүн, зүүн 
урд талаараа БНХАУ-ын ӨМӨЗО-той, баруун урд, урд талаараа Сүхбаатар аймагтай, баруун 

талаараа Хэнтий аймагтай, хойд талаараа ОХУ-ын АБНБУ-тай тустусхиллэн, 122.0 мян.км2 газар 
нутаг эзлэн оршдог. Аймгийн төв нь Чойбалсан хот, Улаанбаатар хотоос 655 км зайтай.

Дорнод аймгийн газар нутаг нь Ардын хувьсгалаас өмнө Халхын Сэцэн хан аймагт, 1923 оноос 
Хан Хэнтий уулын аймагт тус тус харьяалагдаж байжээ. УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар 
хурлын тогтоолоор Хан Хэнтий уулын аймгийг өөрчлөн зохион байгуулахад Дорнод аймгийг 20 
сумтайгаар байгуулсан байна. 1942 онд Сүхбаатар аймгийг шинээр байгуулахад тус аймгийн 
сумдаас 10 сумыг шилжүүлэн өгсөн байна. 1945 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 7 дугаар тогтоолоор 
аймгийн нэрийг Чойбалсан гэж нэрлэж байгаад 1962 оны АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 68 дугаар 
зарлигаар дээрх шийдвэрийг цуцалж, эргүүлэн Дорнод аймаг гэж нэрлэхээр шийдвэрлэжээ.

Өнөөдөр Дорнод аймаг Баяндун, Баянтүмэн, Баян-Уул, Булган, Гурванзагал, Дашбалбар, Матад, 
Сэргэлэн, Халхгол, Хөлөнбуйр, Хэрлэн, Цагаан-Овоо, Чойбалсан, Чулуунхороот гэсэн засаг 
захиргааны 14 сум 58 багтай. Тус аймгийн нутагт халх, буриад, барга, үзэмчин, дарьганга дөрвөд 
зэрэг ястануудаас бүрдсэн 74.2 мянган /2007 оны байдлаар/ ард иргэд оршин сууж, амьдарч 
байна.

Дорнод аймгийн газар нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, өвлийн дундаж температур -20° 
- -22°С, зуны дундаж температур +18° - +20°С, жилд дунджаар 160-220 мм хур тунадас унадаг. 
Аймгийн нутаг дэвсгэрийн ихэнх хэсгийг талархаг газар эзэлдэг хэдий ч баруун хойд хэсэгт Хан 
Хэнтийн нурууны салбар уулс, зүүн хэсэгт Хянганы нурууны салбар уулс оршдог. Аймгийн нутгаар 
Хэрлэн, Онон, Улз, Дөч, Халх, Нөмрөг зэрэг гол мөрнүүд урсах ба Буйр, Сүм, Хөх, Бүрдийн Цагаан 
зэрэг томоохон нуурууд байдаг.

Дорнод аймгийг 1992 онд Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор, 2009 онд Чойбалсан 
хотыг Байлдааны гавьяаны улаан тугийн одонгоор тус тус шагнаж байжээ.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж судласан тухай тойм. 1731 
онд Монголын зүүн бүс нутгаар аялсан Хятадын жуулчин Гун Чжи Йогийн тэмдэглэлд “Сэцэн хан 
аймгийн Далай бэйсийн хошуунд Барс хот байна. Нэг нь долоон давхар, нөгөө нь таван давхар 
хоёрсуврагтай. Долоон давхарсуврагын дотор модонхайрцагдээр гурван цагийн бурхан манзшир, 
самандбадра, дөрвөн махранз зурмал хуйлмалаар хадгалагдан байхын зэрэгцээ сүмийн дэргэд 
уншиж болохтой 2-3 мөрөөс бусад ихэнх үсэг нь холцрон баларсан хятан улсын үеийн бололтой 
гэрэлт хөшөө бий...” хэмээн эдүгээгийн Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлзн Барс хотын 
суврагын тухай тэмдэглэсэн байдаг. Энэ тэмдэглэл бол тус бүс нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалын 
талаар өгүүлсэн сонирхолтой чухал сурвалжийн нэг юм.

Дорнод аймгийн нутагт буй түүх, соёлын дурсгалыг бүртгэж судлах ажил 1940-өөд оноос эхэлсэн 
байна. Монголын ууган археологич Х.Пэрлээ 1940-өөд оны үед Хэрлэн голын сав дагуух эртний хот 
суурингийн талаарх мэдээ сэлт цуглуулж явахдаа тус аймгийн Булган /өнөөгийн Цагаан-Овоо сум 
Б.Д/ сумын нутагт орших Хэрлэн Барс хотын хэрэм, суврага, Тугийн сүм зэргийг гүймэг үзэн товч 
тэмдзглэл хийж, нутгийн ардуудаас эдгээр дурсгалтай холбоотой аман мздээ цуглуулж байжээ.

1949онд ЗөвлөлтХолбоотУлсын/ЗХУ/эрдэмтэн,профессорА.П.Окладников,Монголынархеологич 
Н.Сэр-Оджав нарын бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний анги Хэрлэн голын сав дагуу нутгаар 
хайгуул хийж, шинэ чулуун зэвсгийн бууц суурин нилээдийг илрүүлж бүртгэж судалжээ.

1955 онд археологич Х.Пэрлээ Хэрлэн Барс хотын орчим археологийн малтлага судалгаа хийж 
Киданчуудын соёл урлаг, сүсэг бишрэл, зан үйлийн холбогдолтой мод, төмөр, шавраар хийсэн 
олон эд өлгийн зүйл илрүүлж зрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулжээ. Түүний олж илрүүлсэн эд 
өлгийн зүйлс дотор хоёр модон онго байсан нь эдүгээ ч эрдэмтэн судлаачдын сонирхолыг зүй 
ёсоор татаж байдаг юм.

1961 онд Шинжпэх Ухааны Академи /ШУА/ байгуулагдаж, түүний бүрэлдэхүүнд Түүхийн хүрээлэнг
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байгуулснаар монголын түүхийн бүх үеийг үе шаттай, системтэй, өрген хүрээгээр судлах боломж 
нээгдсэн билээ. Энэ цаг үеэс хойш монголын өргөн уудам нутгийг түүх, археологи, угсаатны зүйн 
хувьд судлан шинжлэх ажил хүрээгээ тэлж, гадаадын эрдэмтэн судлаачидтай хамтарсан болон 
үндэсний боловсон хүчнүүдээс бүрдсэн экспедицүүд олноороо ажиллах болжээ.

1962 онд археологич Н.Сэр-Оджавын удирдсан хээрийн шинжилгээний анги Дорнод аймгийн 
Хөлөнбуйр, Булган, Халхгол, Матад, Гурванзагал, Дашбалбар, Баяндун, Цагаан-Овоо, Хэрлэнбаян 
/1961 онд Хөгнө сумтай нэгдэж Сэргэлэн сум гэж нэрлэгдэх болсон Б.Д/ сумдын нутгаар археологийн 
хайгуул хийж түүх, соёлын олон арван дурсгалыг шинээр илрүүлж, бүртгэн баримтжуулжээ. Энэ 
судалгааны үр дүнд Баяндун сумын Наранбулагийн энгэрээс палеолитын үед холбогдох чулуун 
зэвсгийн суурин, Халхгол сумын Шонх Тавантолгой, Ар Жаргалант сум /өнөөгийн Матад сум Б.Д/-ын 
Буян Өндөрийн говь, Тэхэг, Барчигар зэрэг газраас нийт 6 хүн чулуун хөшөөдийг шинээр илрүүлж 
Дорнод Монголын археологийн дурсгалыг аривтгажээ. Дорнод аймгийн нутаг дахь хүн чулуун 
хөшөөдийгдараа нь 1984 онд Л.Л.Викторова, Г.Мэнэс нар, 1992-1995 онд Д.Баяр нар дахин нягтлан 
үзэж, гар зураг, гэрэл зураг, бүрэн тодорхойлолтыг хийсэн билээ. Дээр дурдсан Наранбулагийн 
энгэрээс олдсон палеолитын үеийн суурин нь тухайн үедээ Дорнод монголын бүс нутгаас хуучин 
чулуун зэвсгийн үед холбогдох дурсгалын анхных нь болсон бөгөөд эндээс олдсон цайвар саарал 
өнгийн хайрган чулуугаарүйлдсэн зэвсгийн үлдэгдлүүд нь Орхон голынхөндийн Мойлтын ам болон 
Тамирын голын хөндийгөөс олдсон чулуун зэвсгүүдтэй адилхан байсан байна.

1966 оноос “Гурван голын шинжилгээний анги”-ыг Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад 
ажиллуулснаар Дорнод Монголын бүс нутагархеологийн хувьд эрчимтэй судлагдажэхэлжээ. 1970- 
аад оны эх хүртэл дурьдсан бүс нутагт “Гурван голын шинжилгээний анги” жил дараалан ажиллаж 
түүхийн олон үед холбогдох дурсгалыг олж тогтоон бүртгэсэн байна. Энэ шинжилгээний ангид 
оролцож явсан монголын археологич Д.Наваан Дорнод Монголын бүс нутгийн хүрэл зэвсгийн үед 
холбогдох дөрвөлжин булшийг тусгайлан судалж, 1975 онд хуримтлагдсан хэрэглэгдэхүүн дээрээ 
тулгуурлан “Дорнод Монголын хүрлийн үе” нэрт нэгэн сэдэвт бүтээл тууривжээ.

ЗХУ-ын нэрт эрдэмтэн профессор А.П.Окладников, ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Д.Дорж нарын удирдсан Монгол-Зөвлөлтийн археологийн шинжилгээний 
анги 1967-1968 онд Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын Ямаат нуур, Цагаан-Овоо сумын Дөрөө 
нуур, Халхгол сумын Хүйтэнбулаг, Тамсагбулаг болон Хөлөнбуйр, Булган, Баянтүмэн сумын нутаг 
Хэрлэн голын эрэг орчмоор хайгуул судалгаа хийж хас, мана, цахиураар хийсэн төрөл бүрийн 
багаж зэвсэг бүхий шинэ чулуун зэвсгийн үеийн хэд хэдэн бууц, суурин нээн илрүүлж, заримд 
нь малтлага хийжээ. Дорнод аймгийн Булган сумын Зүүн Баруун Өлзийт, Норовлин уул, Халхгол 
сумын Тамсагбулагт малтан шинжилсэн шинэ чулуун зэвсгийн үед холбогдох булш, сууцнаас төрөл 
бүрийн чулуун зэвсгийн үлдэгдлээс гадна ясан хутга, ясан зэв, ясан шөвөг, бугын шүдээр хийсэн 
зүүлт, танан зүүл, тарваганы шүдээр хийсэн зүүлт, цагаан сувс, хүний нүүртэй чулуун онго зэрэг 
сонирхолтой эд өлгийн зүйлс олджээ. Эдгээр олдворууд нь Дорнод Монголын нутагт неолитын үед 
оршин сууж байсан хүмүүсийн аж ахуй, нийгмийн харилцаа, сүсэг бишрэл, зан үйл зэрэг эдийн 
болон оюуны соёлын олон зангилаа асуудлуудыг улируулан судлахад чухал сурвалж болсоор 
байгаа билээ.

1988 онд Монголын археологич Д.Цэвээндорж, Д.Эрдэнэбаатар, Зөвлөлтийн археологич 
П.Б.Коновалов, Унгарын археологич И.Эрдели нарын бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний анги 
Дорнод аймгийн Матад, Халхгол, Сүмбэр сумын нутагт хайгуулын ажил гүйцэтгэж олон тооны 
дурсгалт газрыг бүртгэн баримтжуулж байжээ.

Монголын нэрт газарзүйч, эрдэмтэн О.Намнандорж 1960-1980-аад оны дунд үе хүртэл Дорнод 
аймгийн нутагт хээрийн шинжилгээний ажлаар явахдаа зам зуурт тааралдаж байсан түүх, соёлын 
дурсгалыг бүртгэж, товч тодорхойлолт бичиж байжээ. Тэрээр “Монголын түүх, соёлын дурсгал” 
сэдэвт бүтээлдээ Дорнод аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны 1972 оны 46 дүгээр тогтоолоор 
хамгаалалтад авсан дурсгалт зүйл дээр нэмж тус аймгийн нутаг дэвсгэр дээр орщдог олон тооны 
булш, бичигт хад, хөшөө чулуудыг бичжээ. О.Намнансүрэн хээр хөдөө орших түүхийн дурсгалуудыг 
бүртгэж тэмдэглэхээс гадна тэдгээрийг хэрхэн хамгаалах, сэргээн засварлах талаарх асуудлыг 
хөндсөн цөөнгүй өгүүлэл, нийтлэл бичсэн юм.

1995 онд ШУА-аас Их бурхантын чулуун дурсгалыг судлан шинжлэх баг томилон ажиллуулснаар уг
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

дурсгалын ойролцоо орщцог болон Их бурхантын дурсгалтай холбоотой хэд хэдэн бурханы дүрс 
бүхий чулуун дурсгалыг олж бүртгэсэн байна. Тухайлбал, Буйр нуурын зүүн эрэг дээрх бурхадын 
хөрөг, Хэрлэн голын Пойвронгийн тохойн чулуун дурсгал /зарим хүмүүс энэ дурсгалт газрыг 
Сүмийн туурь гэдэг Б.Д/, Бурхант манханы чулуун дурсгал, Эрс уулын энгэрийн чулуун дурсгал, 
Баянцагааны овооны чулуун дурсгал, То вангийн зуны ордны туурь, Бавуужав бэйсийн жасын 
туурь зэрэг дурсгалууд хамаарна.

1996-1999 онд Г.Гонгоржав, Г.Энхбат нарын бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний баг “Монгол 
нутаг дахь түүх, соёлын дурсгал” сэдэвчилсэн лавлах бүтээх ажлын хүрээнд Дорнод аймгийн 
нутагт ажиллаж олон тооны дурсгалыг давтан болон шинээр бүртгэж, гэрэл зураг, гар зураг дүрс 
бичлэгээр баримтжуулсан байдаг. Тэдний цуглуулсан үл хөдлөх дурсгалтай холбоотой мэдээ 
баримт, эх хэрэглэгдэхүүн эдүгээ СӨТ-ийн УНБМС-д хадгалагдаж байна.

2002 онд МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхимээс “Азийн судалгааны төв”-ийн 
санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн “Монголын эртний иргэншил” төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн 
Хөлөнбуйр сумын Батхаан, Тахилгат, Цувраа, Өгөөмөр уулын орчимд хайгуул хийж хэдэн зуун 
эртний булшийг илрүүлж, бүртгэн баримтжуулжээ. Тэд Өгөөмөр уулын орчимд 7 булшийг малтан 
судалж төмөр хайч, төмөр хутга, темөр зэв, нуклус зэв зэрэг эд өлгийн зүйлс олжээ.

2003-2009 онд МУИС-ийн Археологи-Антропологийн тэнхимээс хэрэгжүүлсэн “Дорнод Монгол” 
төслийн үр дүнд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн нутгаас урьд өмнө бүртгэл судалгаанд 
хамрагдаж байгаагүй олон дурсгалыг шинээр нээн илрүүлж бүртгэсэн байна. МУИС-ийн эрдэмтэн 
судлаачид энэхүү төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын Цагаанчулуут гэх багавтар 
уулын орчимд археологийн нарийвчилсан хайгуулын ажил хийж 162 дөрвөлжин булш илрүүлэн 
дэвсгэр зургийг үйлджээ. Мөн зарим булшийг малтан шинжилж монголын эртний судалгааг шинэ 
хэрэглэгдэхүүн, олдвороор баяжуулсан байна.

2006-2008 онуудад Монголын урлагийн зөвлөлөөс санаачлан зохион байгуулсан “Монгол нутаг 
дахь сүм, хийдийн товчоон” ном бэлтгэх ажпын хүрээнд Дорнод аймгийн 14 сумын нутагт хайгуул 
судалгааны ажил хийж нийт 33 сүм, хийдийн туурийг сурвалжлан олж тогтоожээ.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт. 1941 
оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр хурлын 2 дугаар зүйлд батлан гаргасан “Хуучны дурсгалт 
зүйлийг сахин хамгаалах дүрэм”-ийн “нэгдүгээр зэрэгт орох дурсгалын бүртгэл”-д Дорнод аймгийн 
нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудаас Булган сумын /одоогийн Цагаан-Овоо сумын/ 
нутагт буй Хэрлэн Барс хот, мөн сумын нутаг дахь Тугийн сүм гэх хоёр дурсгал орж байжээ.

1970 онд АИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах тухай хууль-“ийг батлан гаргаж улс орон 
даяар мөрдүүлж эхэлснээр эх орны түүхэнд холбогдол бүхий хуучны дурсгалт зүйлийг хамгаалах 
сэтгэлгээ ард иргэдийн ухамсарт сууж, тэр хэмжээгээр түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах ажил 
газар сайгүй өрнөж эхэлсэн байна.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаас БНМАУ-ын СнЗ-ийн 1971 оны 420 
дугаар тогтоолоор “Улс, орон нутгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын дурсгалын жагсаалт”-ын 
улсын хамгаалалтад:

- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлэн барс хотын “Байшин”, 
орон нутгийн хамгаалалтад:

- Матад сумын нутагт орших Хиймэл уул /Утай уул Б.Д/,
- Халхгол сумын нутагт орших Чулуун дээр сийлсэн их бурханы хөрөг,
- Баянцагаан сум /хуучны Сүмбэр сум, өнөөгийн Халхгол сум Б.Д/-ын нутагт орших 
Зөвлөлтийн танкчдын хөшөө,

- Баянцагаан сум /хуучны Сүмбэр сум, өнөөгийн Халхгол сум Б,Д/-ын нутагт орших 
Монголын баатар дайчдын хөшөө,

- Хамар даваан дээр орших 90 баатрын хөшөө,
- Халхын голын зүүн биенд орших Монгол-Зөвлөлтийн дайчдын хөшөө,
- Чойбалсан хотод орших Халхын голын ялалтын 30 жилийн ойд зориулан босгосон 
хөшөө,
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- Чойбалсан хотын орчимд орших Харуулын цамхаг,
- Халхгол сумын төвд орших Дайчдын хөшөө,
- Чойбалсан хотод орших Х.Чойбалсангийн хөшөө,
- Гурванзагал сумын төвд орших Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн хөшөө,
- Эрээний тэрэгний үйлдвэрийн дэргэд байдаг Партизан Содномдаржаагийн хөшөө 
зэрэг үл хөдлөх дурсгалыг оруулан баталсан байна.

Дээрх жагсаалт батлагдан гарсны дараа буюу 1972 онд Дорнод аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх 
Захиргааны 46-р тогтоолоор “сум, хороо, хотын АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргаадын хамгаалалтад байх 
түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн жагсаалт”-ыг батлан гаргажээ. Энэ жагсаалтад Дорнод аймгийн 6 
сумын нутаг дэвсгэр дээр орших хүн чулуун хөшөө, эртний сүм хийдийн туурь, бичигт хад, булш, 
дурсгалын хөшөө, түүхт байшин зэргийг оруулсан байна. Үүнд:

- Матад сумын нутаг: Ловхын хөөвөрт байгаа хавтгай чулуун хүн хөшөө, Наранбулагийн 
орчимд байгаа босоо чулуун хүн хөшөө, Тээг хэмээх газар буй босоо чулуун хүн хөшөө, 
Хөөвөрийн говьд байгаа босоо чулуун хүн хөшөө, Хөх гэр гэдэг газарт байгаа суврагын 
суурь, Чимэгийн хад гэдэг газар байгаа бичигт хад

- Хөлөнбуйр сумын нутагт: Баян-Өлзийт гэдэг газар байгаа босоо чулуун хүн хөшөө
- Сэргэлэн сумын нутагт: Сумын төвд байгаа зурагт хад
- Гурванзагал сумын нутагт: Гөцөөгийн хоолой гэдэг газар буй зурагт хад
- Халхгол сумын нутагт: Сумын төвөөс урагш Шанх Таван толгойн орчимд байгаа босоо 
хүн чулуун хөшеө, Халхгол сумын төв дэх Халхголын дайны ялалтын 30 жилийн ойн 
ялалтын дурсгалын хөшөө

- Чойбалсан хотод: Маршал Г.К.Жуковын сууж байсан байшин, 17-р армийн штаб 
байрлаж байсан байшин, Тамсагбулагийн төв дэх Утайн уулыг дуурайлгасан хиймэл 
уул, Халхгол сумын нутагдахь Их бурхан, Халхголын САА-н нутагдахь Баянцагааны 
танкийн хөшөө, Монголын баатруудын хөшөө, Хамар давааны 90 баатрын хөшөө, 
Халхголын зүүн эрэг дэх Монгол-Зөвлөлтийн баатруудын хөшөө, Халхголын дайны 
ялалтын 30 жилийн ойн дурсгалын хөшөө, Бунхант толгойн хөшөө, Чойбалсангийн 
хөшөө

- Гурванзагал сумын төв дэх Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн дурсгалын хөшөө,
Эрээний тэрэгний үйлдвэрийн төв дэх Партизан Содномдаржаагийн дурсгалын хөшөө 
... зэргийг оруулан баталжээ.

Энэхүү жагсаалт нь СнЗ-ийн 1970 оны 420 дугаар тогтоолоор орон нутгийн хамгаалалтад оруулан 
батласан бүх дурсгалуудыг давхардуулан хамгаалалтад авсан ч тус аймгийн нутагт буй чулуун 
хөшөө дурсгалыг шинээр оруулан баталжээ.

1994 онд УИХ-аас “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг батлан гаргасны 
дараа Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаар тогтоолоор “Упс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчлэн баталсан байна. Энэжагсаалтад Дорнод 
аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаас эртний түүхийн холбогдолтой дурсгалуудыг 
нь түлхүү оруулж Халхголын дайн болон түүхт хүмүүсийн холбогдолтой хөшөө дурсгалыг хасжээ. 
Угжагсаалтын улсын хамгаалалтад:

- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлэнбарс хотын туурь, цамхаг,
- Халхгол сумын нутагт орших “Ихбурхант” хэмээх чулуун бурханы цогцолбор гэсэн 2 

дурсгалыг,
аймгийн хамгаалалтад:

- Сүмбэр сумын Хамар даваа гэдэг газар орших “Ялалтын алдар” хөшөөний цогцолбор,
- Халхгол сумын Шонх тавантолгой гэдэг газар орших хүн чулуу,
- Матад сумын Наран гэдэг газар орших хүн чулуу,
- Матад сумын Ловохын-Овоо гэдэг газар орших хүн чулуу,
- Матад сумын нутагт орших хүн чулуу,
- Халхгол сумын Тамсагбулаг гэдэг газар орших “Утай уул”,
- Гурванзагал, Дашбалбар, Баяндун, Баян-Уул сумдын нутагт орших Чингисийн хэрмэн 
зам,

- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Зүүн дөрөөгийн хэрэм,
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- Халхгол сумын Тамсагбулаг, Ширгэсэн нуурын орчимд орших шинэ чулуун зэвсгийн 
үеийн суурин гэсэн 9 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад байхаар баталжээ.

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

- Сүмбэр сум /Халхгол сум Б.Д/-ын нутагт орших “Их бурхант” хэмээх чулуун бурханы 
цогцолбор,

- Сүмбэр сумын Шонх Таван толгой хэдэг газар орших 2 ширхэг хүн чулуу,
- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлэн Барс хотын туурь, цамхаг гэсэн 3 дурсгалыг 

аймгийн хамгаалалтад:
- Гурванзагал, Дашбалбар, Баяндун, Баян-Уул сумдын нутагт орших Чингисийн хэрмэн

зам,
- Матад сумын Наран гэдэг газар орших хүн чулуу,
- Матад сумын Ловохын-Овоо гэдэг газар орших хүн чулуун,
- Матад сумын Барчигар, Буян-Өндөр гэдэг газруудад орших хүн чулуу,
- Сүмбэр сумын Тамсагбулаг гэдэг газар орших Утай уул,
- Сүмбэр сумын хуучин Тамсагбулаг сумын төвийн зүүн талд орших чулуун зэвсгийн 

үеийн суурин,
- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Зүүн дөрөө гэдэг газар буй эртний хотын туурь 

гэсэн 7 дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад байхаар тус тус оруулан баталсан байна.

Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаартогтоолоор батлагдсан “Упс, аймаг, нийслэлийн 
хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид 
шинэ илэрч олдсон олон арван дурсгалаар баяжуулан шинэчлэн баталсан юм. Уг жагсаалтын 
улсын хамгаалалтад:

- Сүмбэр сум /Халхгол сум Б.Д/-ын нутагт орших Их бурхант чулуун бурханы цогцолбор 
дурсгал,

- Сүмбэр сумын Шонх таван толгой хэмээх газар орших хүн чулуун хөшөө,
- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлэн Барс хотын туурь, цамхаг гэсэн 3 дурсгалыг 

аймгийн хамгаалалтад:
- Булган сумын нутагт орших Чингисийн хар тугийн сүмийн туурь,
- Гурванзагал, Дашбалбар, Баяндун, Баян-Уул сумдын нутагт орших Чингисийн хэрмэн

зам,
- Матад сумын Наран хэмээх газар орших хүн чулуун хөшөө,
- Матад сумын Ловохын овоо хэмээх газар орших хүн чулуун хөшөө,
- Матад сумын Барчигар, Буян-Өндөр хэмээх газар орших хүн чулуун хөшөөд,
- Сүмбэр сумын Тамсагбулаг хэмээх газар орших Утай уул, сүмийн туурь,
- Сүмбэр сумын хуучин Тамсагбулаг сумын төвийн зүүн талд орших чулуун зэвсгийн 

үеийн суурин,
- Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Зүүн дөрөө гэдэг газар буй эртний хотын туурь гэсэн 8 

дурсгалыг аймгийн хамгаалалтад байхаар тус тус оруулан баталсан байна.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаас дээр дурдсан 3 удаагийн 
хамгаалалтын жагсаалтад цөөнгүй дурсгал орсон хэдий ч тооны хувьд өсөөгүй нь Дорнод аймгийн 
нутаг дэвсгэр дээр эртний дурсгалт зүйл байхгүйдээ бус харин түүх, археологийн нарийвчилсан 
хайгуул судалгааны ажил хийж тэдгээр дурсгалыг нээж илрүүлээгүй байгаатай холбоотой юм. 
Цаашид энэ бүс нутгийг археологийн хувьд нарийвчлан судалж гэмээнэ түүх, соёлын холбогдолтой 
олон арван үл хөдлөх дурсгал шинээр илэрч олдох нь дамжиггүй.

Монгол нутагдахьтүүх, соёлын үлхөдлөхдурсгалыгшатдараатай, эмх цэгцтэйхамгаалах, сэргээн
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засварлах зорилгоор 1998 онд “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах сэргээн засварлах 
Үндэсний хөтөлбөр”-ийгЗасгийн газраас батлан гаргаж хэрэгжүүлсэн билээ. Энэхөтөлбөрийн 2,1-д 
Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын нутагт орших Хэрлэн Барс хотын суврагад хамгаалалтын 
бүсийгтогтоох, хуучин хашааг шинэчлэх, ханын өрлөгтбэхжүүлэлтхийх ажлыг 1999-2000 онд, 6,2-д 
Халхгол сумын нутагт орших Шонх Таван толгойд орших дундад эртний монголчуудын түүхэнд 
холбогдох ганц бүтэн үлдсзн хүн чулуун хөшөөг байгаль, нийгмийн хүчин зүйлийн нөлөөллөөс 
авран хамгаалах зорилгоор Үндэсний түүхийн музейд татан авчирах ажлыг 1999 онд хийхээр тус 
тустусгасан байна. СӨТ-ийн мэргэжилтэн судлаачдаас бүрдсэн баг 1999 онд Шонх Таван толгойн 
хүн чулуун хөшөөг унаган газраас нь Улаанбаатар хотод авчиран хэв авч бэхжүүлж, эх хуулбарыг 
хийн Дорнод аймгийн музейд шилжүүлжээ. Эдүгээуг дурсгалын эх хувь Монголын Үндэсний музей 
/өнөөгийн Монголын Үндэсний музей/-д хадгалагдаж байна.

Дээр дурдсан хөтөлбөрийг олон агуулгаар баяжуулан цаашид дэс дараатай үргэлжлүүлэхийн тулд 
Засгийн газар2007 оны 303 дугаартогтоолоор шинэхөтөлбөрийгбатлан гаргасан юм. Угхөтөлбөрийн 
7,1,2-д Дорнод аймгийн Халхгол сумын нутагт орших Их бурхант чулуун цогцолбор дурсгалыг 2009- 
2011 онд сэргээн засварлаж зүүн бүсийн аялал жуулчлалын маршрутад оруулахаар, Цагаан-Овоо 
сумын нутагт орших Хэрлэн Барсхотын суврагыг 2009-2010 онд бэхжүүлэлтхамгаалалтхийх, зүүн 
бүсийн аялал жуулчлалын маршрутад хамруулахаар, тус тус оруулсан байна.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалаас хамгийн анх сэргээн засварлагдсан дурсгал 
бол Халхын голын баруун эрэгт орших Их бурхант дурсгал юм. Уг дурсгалыг Дорнод аймгийн ЗДТГ, 
ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн, Физик технологийн хүрээлэн, То ван судлалын нийгэмлэг хамтран 
То вангийн мэндэлсний 200 жилийн ойг угтан сэргээн засварлах ажлыг 1995-1997 онд хийж 
гүйцэтгэжээ. Энэ ажлын хүрээнд Их бурхант чулуун дурсгалын бүх талбайд археологийн малтлага 
хийж элс, шороонд дарагдсан хэсгийг цэвэрлэн анхны хэлбэр төрхийг нь ил гаргаж эвдэрч гэмтсэн, 
хагарч алга болсон хэсгийг чулуу шавар, цемент ашиглан нөхөж сэргээжээ. Гэвч эдгээр сэргээн 
засварласан хэсгүүд нь дахин хагарч унах, үйрч бутран эвдэрсээр өдийг хүрчээ.

2008 онд СӨТ, То ван судлалын нийгэмлэгтэй хамтран Их бурхантын дурсгалыг анхны хэлбэр 
төрхөөр нь сэргээн засварлах чиглэлээр өргөн хүрээтэй ажил гүйцэтгэсэн юм. Энэ ажпын хүрээнд 
уг дурсгалын бүрэн хэмжээний дэвсгэр зургийг үйлдэн, ашигласан чулуулаг, тоосго, шавар зэрэгт 
нарийвчилсан судалгаа хийжээ. Мөн ойр орчимын газар нутагт хайгуулын ажил гүйцэтгэж уг 
дурсгалтай холбоотой байж болох чулуун дурсгалуудыг илрүүлж, ард иргэдээс олон чухал аман 
мэдээ цуглуулсан байна.

2009 онд СӨТ зүүн бүсийн аялал жуулчлалын маршрутад хамруулахаар заасан Хэрлэн Барс хотын 
суврага, “Их бурхант” чулуун дурсгалын дэргэд ижил хэмжээ, загвартай чулуун танилцуулга самбар 
байрлуулаад байна.

2009 оны  үл хөдлөх дурсгалынтооллого, бүртгэлийнаж лынтухай: Бид Монгол нутагдахьтүүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгалыг зүүн бүсийн аймгуудаас эхлэн бүртгэн баримтжуулж, тоолох ажлыг 
хийж байгаа тухайгаа өмнө нь өгүүлсэн билээ. Энэ ажпын хүрээнд манай төвийн мэргэжилтэн 
судлаачид Дорнод аймгийн МХГ-тай хамтран 2009 оны 5 дугаар сарын 18-наас 6 дугаар сарын 
20-ныг хүртэлх хугацаанд тус аймгийн 14 сумын нутагт ажиллаж, нийт 7643 км зам туулан 161 
дурсгалт газрын 1000 гаруй нэгж ширхэг дурсгалыг давтан болон шинээр олж бүртгэн, тэдгээрийг 
6982 дижитал гэрэл зураг, 278 ширхэг негатив хальсны зураг, 26 гар зураг, 129 минутын дүрс 
бичлэгээр баримтжууллаа.

Мөн сум орон нутгийн холбогдох хүмүүстэй хамтран ажиллах замаар бүртгэл мэдээлэл, хадгалалт 
хамгаалалт, хяналт шалгалтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зарим орон нутгийг 
судлах танхим, музейд шинэ чулуун зэвсгийн цөөнгүй дээжийг хүлээлгэн өгч сан хөмрөгийг нь 
баяжууллаа.

Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыгтоолж, бүртгэн баримтжуулах ажлыг 
хөдөө орон нутагт зохион байгуулахад эхнээс нь дуустал хүчин зүтгэсэн Дорнод аймгийн МХГ-ын 
Соёлын хяналтын Зүүн бүс хариуцсан улсын байцаагч Б.Мангалжав, жолооч Б.Эрдэнэчимэг болон 
тухай бүр туслан дэмжиж байсан Дорнод аймгийн музейн хамт олон, сумдын ИТХ, ЗДТГ, Соёлын 
тевийн хамт олон, малчид ард иргэддээ баярласан талархаснаа илэрхийлье.
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Н15ТОК1СА1. АМО СУИУКМ  1ММОУАВ1Е РВОРЕВТ1Е5 
1Ы РОРЫОР РРОҮ1ЫСЕ

□ огпос! рго^1псе 15 1оса1ес11П Ше еаз^егп гедюп о! МопдоПа, (о Ше погИп й Ьогс1ег5 вдИЬ Вигуа1 Ве- 
риЬПс о! Ри551ап РеЬегаЬоп, 1о 1Ье еа51 апс! 5ои1Ь-\л/е51 \л/ПЬ 1Ье ЗикЬЬаа1аг ргоу1псе, 1о 1Ье еае! 
апЬ 5ои1Ь-еа51; \л/НЬ 1Ье 1ппег МопдоПа Аи1опотои5 Ред1оп о! Реор1е’5 РериЬПс о! СЫпа, соуеппд 

агеа о! 122.0 1Ьои5апс1 5д к т  СарИа! 15 СЬо1Ьа15ап, сЪ51апсе 1гот 1ЛаапЬаа1аг 15 655 к т .

Ве!оге 1Ье Реор1е’5 Реуо1иИоп, ОогпоЬ ргоу1псе \«а5 раг! о!КЬа1кЬПп Зе15еп КЬап а1тад (ргоу1псе), 
апЬ 5 тсе  1923 1Ье ргоу1псе \л/а5 т с Ы е Ь  1п1о КЬап КЬеп1П Моип1а1п ргоутсе. ОогпоЬ ргоу1псе е5- 
1аЬП5Ьес! т  1931, апс! Н С0П51515 о!20 5оит5 (5та11 ас1т!п!51га1|үе ипН5 о!МопдоПа), Ьу 1Ье с!ес1510П 
оНЬе 71Ь соп!егепсе о! Рге5!с1!ит о! 31а1е Вада КЬига! оп геогдап12а1!оп о! КЬап КЬеп1|| Моип1а1п 
ргоу|Псе. 1п 1942, Н5 10 5оит5 5ерега1ес! т1о 1Ье пе\л/ ргоу!псе о! 8икЬЬаа1аг. Ассогс!!пд 1о 1Ье 71Ь 
Ьес15юп о!Рге51с!!ит о!31а!е Вада КЬига! о! 1945, Оогпос! ргоу|Псе У\/а5 саПеЬ “СЬо|Ьа15ап”, Ьи11Ь|5 
с!ес15!оп \л/а5 сапсеПес) Ьу 1Ье Ьесгее о! Рге51сЛигт1 о! 31а1е Сгеа! КЬига! о! 1962 апс! ге-патес) а5 
Оотос! ргоү|псе.

7ос1ау ОогпоЬ ргомпсе Ьа5 58 ЬадЬ5 (5та11е51 ас)т!п!51га1|уе ит1), 14 5оит5 (5таН ас)т!п151га- 
1К/е ипН), Вауапс)ип, ВауаЫитеп, Вауап Ыи!, Ви1дап, Сигуап-гада1, 0а5ЬЬа1Ьаг, Ма1ас1, Зегде1еп, 
КЬа1кЬдо1, КЬи1ипЬи!г, КЬеЬеп, Т5адаап-Оуоо, СЬо1Ьа15ап апс) СЬи1иипкЬогоо1. II Ьа5 а рорЫаПоп 
о! 74.2 1Ьои5апс) / рорЫаПоп сеп5и5 о! 2007/, !пс1ис)тд сотрп^ес) гапде о! е1Ьп1с дгоире, 5исЬ а5 
кЬа!кЬ, Ьигуа!, Ьагда, игетсЫ п, Ьапдапда, Ыигл/ис)

Оогпос) ргоутсе Ьа5 ап ех!гете сопПпеЫа! сПта!е \л/НЬ 1опд, со!с) \л/|Ыег5 апс) 5Ьог! 5иттег5 ,1Ье 
ауегаде \л/т!ег1етрега1иге 15 -200- -220С, 5 и т т е г  15 +180 - +200С, ауегаде гат!а1115 160-220 т т  
Мо51 оНЬе 1егп1огу 15 51ерре, Ьи1 ЬгапсЬее о! тоиЫа1п КЬап КЬеЫм 15 1оса1ес) 1П пог!Ь, ЬгапсЬе5 
о! тоип1а1п КЬуапдап 15 !оса!ес) 5ои1Ь о! ргоу1псе ТЫ5 ргоу!псе Ьа5 1Ье Ыддее! пуеге КЬеИеп, 
Опоп, 1Л2, йисЬ, КЬа1кЬ, Ыитгид, апс) 1аке5 Ви1г, З и т , КЬикЬ апс) Вигс1мп Тзадаап. Оогпос) ргоу!псе 
а\л/агс)ес) Ьу Огс)ег о!1Ье Рес) Ваппег о! 1аЬоиг Уа1оиг 1П 1992,1Ье сарНа! СЬо1Ьа15ап а\л/агс)ес) Ьу 1Ье 
Огс)ег оНЬе Рес! Ваппег о! МИНагу \/а!оиг 1П 2009.

КезеагсЬ \л/огкз апс) гед1з1гаИоп о! 1 тто уаЫ е  ргорег^ез о! Оогпос) р гоутсе : А5 51а1ес) Ьу 1Ье 
СЫпеее 1оип51 Оип СЫ Үод, \л/Ьо ЫауеПес) 1ЬгоидЬ еа51егп гед1оп о! МопдоПа 1П 1731,1Ье “АпаеЫ  
1о\л/п Ваг5 1оса1ес) 1П Зе)5еп КЬап а1тад, Оа1а1 Ве15мп кЬо^Ьии, \л/ЫсЬ Ьа5 2 5)ира5, опе о Н Ь е т  Ьа5 
7 51опе5 апс) 1Ье о!Ьег опе Ьа5 5 5)опе5. Оп 1Ье 5еуеп 51опе5 51ира, оп а \л/оос!еп Ьох1Ьеге аге 1Ьгее 
ЬеШе^ аге Ье1пд кер1. Ыеаг 1Ье 1етр!е, 1Ьеге 15 а150 а т о п и те Ы  \л/НЬ 1П5спр1!оп5 \л/НЬ оЫу 1Ьгее 
геаЬаЫе Ппе5 о! К1с)ап 1П5Спр1!оп5” ТЫ5 51а1етеЫ 15 опе о!1Ье 1трог1ап1 гееоигсее о! Ы51опса1 апс) 
сиНига! ргорегПе5 1П 1Ы5 гед1оп.

Р гот 1940’5, 1Ье гебеагсЬ апс) гед151га1!оп \л/огк о! 1Ье Ы51опса1 апс! сиНига! ргорегПе5 51агТес) т  
□огпос) ргоу!псе Р1г5! МопдоНап агсЬео!од151 КЬ.РеИее тас)е по!е5 апс) соПес1ес) 1оса1 реор1е’5 ога! 
1п1огта1!оп о!51ира5 апс) \л/а115 о!КЬег1еп Ваг51о\уп апс) Ы51опса15Не о!ТидНп З и т  1оса1ес! 1П Ви1дап 
5оит (гесеЫ Теадаап-Оүоо 5оит), \л/Ьеп Ье \л/а5 ге5еагсЫпд апс) соПесИпд !п1огта!!оп оп апЫеЫ 
5е111етеЫ апс) апс!еЫ 1о\л/п5 а!опд 1Ье Ьа51П о!пуег КЬеИеп 1П 1940’5.

!п 1949,1Ье ге^еагсЬ 1еат 1ог 11е1с! 5ип/еу тас1е ап ехр1ога11оп а!опд 1Ье Ьает о! пуег КЬеИеп, !пс1ис!- 
тд  А.Р Ок1ас)п!коч а Ри551ап 5с!епИ51 апс) рго!е550г, МопдоНап агсЬео!од151 N 8ег-Ос(|а\л/ РееиН о! 
1Ы5 Иек) 5ип/еу питЬег о! ЫеоП1Ыс 5Не5 \л/еге сП5С0уегес)

!п 1955, агсЬео1од151 КЬ.РеМее тас)е агсЬео!од1са1 ехсауаИоп апс! гезеагсЫпд агоипс) агеа о^апаеЫ 
1о\л/п КЬеМеп Вагз апс) (Пзсоуегес) питЬег о1агсЬео1од1са! ИпсПпдз тас)е Ьу \л/оос), те!а1, с!ау ге!еуап1 
\л/ИЬ 1Ье 01с!ап’з сиИиге, агТ апс! \л/огзЫр. Ре5еагсЬег5 а150 д|уе аИепПоп 1ог 1Ьа1 2 \л/оос)еп Иет5 
саПес) “Опдо“ и5ес) !ог геПд1ои5 ригро5е5 1пс1ис)ес) Ы5 агсЬео!од1са1 ИпсПпдз с)!5соуегес) Ьу Ы т

1п51!1и1е о! Н!51огу \л/а5 е51аЬП5Ьес) ипс)ег 1Ье МопдоПап А саЬету  о! ЗЫепсее 1П 1961. А5 1Ье е5- 
1аЬП5ЬтеЫ оНЬе т^ЫЫе, \л/е Ьауе со те  1о 1Ье 1ауогаЫе арргоасЬ 1о гевеагсЬ апс) ехат1пе еуегу 
репос) о!МопдоПап Ы51огу 5у51ета1!са!1у 31псе 1Ьеп, МопдоПап Ы51ог)са1, агсЬео!од1са1, е1Ьпо1од|-
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЕАЫ Н  ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРС ГАА

са1 гезеагсИ ехрапс1ес1 апй питЬег оЕ ехрейШопз вдеге тас)е Еог ехсауаИопз апс! гезеагсЬ \л/огкз, 
1Пс1исПпд тап у  паПопа! апс! Гоге1дп гезеагсЬегз апсГ ехрегГз.

1п 1962, 1Ье гезеагсЬ 1еат Гог ПеШ зип/еу ипс!ег ГЬе диШапсе оГ 5еп1ог агсЬео1од1зГ N 8ег-Ос1)а\л/, 
Ьауе сПзсоуегесГ апс! гед1зГегес1 питЬегоГЫзГопса! апсГ си1Гига11т то уа Ы е  ргорегПез Ьу ехсауаПопз 
апс! гезеагсЬ \л/огкз т  КЬи1ипЬи1г, Ви1дап, КЬа1кЬдо1, МаГасГ, Сипл/апгадаГ 0а5ЬЬа1Ьаг, ВаупсГип, 
Т5адаап-Оуоо, КЬеИепЬауп 5оит5 оГ ОогпосГ ргоу1псе А5 а геаШГ 0ГГЫ5 Пе1с1 гебеагсЬ питЬег оГ 
1т то уа Ы е  ргорегПеа \л/еге сИасоүегес! апс] гед15Гегес!, 5исЬ а5 ЗГопе Аде 5еГГ1етепГ ге1еуапГ \л/|ГЬ 
Ра1еоПГЫс репосГе аГ аоиГЬегп 51оре оГ тоипГат МагапЬи1ад 1П ВаупсГип 5оит, 6 та п  5Гопе5 \л/еге 
сП5соуегес1 Ггот ГЬе р1асе саИес! “ЗЬопкЬ Тауап То1до1” 1П КЬа1кЬ Со1 5оит, “Виуп УпсГигмп СоЫ ”, 
“ТекЬед”, “ВагсЫдаг” 1П Аг иагда1апГ 5оит (гесепГ МаГас! 5оит) 1п 1984, 1..1_ У|кГогоуа, С.Мепеа, 
1П 1992-1995 Э Вауг аге геееагсЬес! апс! ехаттес] 1т то уа Ы е  ргорегПеа оГ Оогпос! ргоутсе апс! 
тас!е сотргеЬеп51Уе ШепГШсаПоп сГеНЫпд \л/НЬ асГепППс ро1пГ5, ЬоситепИпд \ллГЬ рЬоГое апс! ЬапсЛ 
с1га\л/1пд5. Ра1еоНГЫс аеГПетепГ оГ ЫагапЬи1ад 1П ВаупсЫп 5оит 15 ГЬе Иг5Г Ра1еоПГЫс 5Не оГ Оогпос! 
ргоу1псе апс! 5о те  \л/еароп5, Гоо15 \л/еге 51тПаг \л/|ГЬ ГЬе опе5 ГоипсГ аГ а р1асе са11ес1 “МоПГПп А т ” 1П 
ОгкЬоп пуег уаПеу ап<1 Тат1г пуег уаПеу

Ргот 1966, ГЬе еааГегп гед1оп оГ МопдоПа \л/а5 ге^еагсЬес! 1пГеп51уе1у ГЬогоидЫу, Ьу ГЬе геееагсЬ 
\л/огк5 апсГ ехсауаНопа оГге^еагсЬ Геат саПес! “Оип/ап доГ’ оГКЬепГП, Оотос1, ЗикЬЬааГаг ргоу1псе. 
Еуегу уеаг, НН ГЬе Ьед1пп1пд оГГЬе 1970’5, ге^еагсЬ Геат гед15Гегес! апс! сПасоуегес! питЬег оГ 1ттоу- 
аЫе ргорегПеб 1П еа^Гегп гед1оп оГ МопдоПа, ге1е^апГ Го сПГГегепГ репосГа 1П ЫаГогу. Опе оГГЬе т е т -  
Ьег5 оГге^еагсЬ Геат, агсЬео1од15Г О.Мауаап ехат1пес! апс! геаеагсЬесГ ГЬе едиаге ГотЬ5 оГ Оогпос! 
Ргоу|псе, ге1аГес! Го ГЬе Вгопге Аде апс! Ье риЫ|5Ьес1 а Ьоок саПесГ “Вгопге Аде оГ ЕаеГегп гед10п оГ 
МОпдо1|а” иатд Ы5 геаеагсЬ апс! е х а т 1паНоп таГепаШ 1П 1975.

ТЬгоидЬ 1967-1968, ипс1егГЬе диШапсе оГ8оу|еГ ргоГееаог, 5аепН5Г А .Р Ок1а<1Ыкоү апс! й  Оод, ге- 
ееагсЬ \л/огкег оГ 1п5НГиГе оГ Н|5Гогу оГ Мопдо1|ап А сай ету  оГ Зсюпсе, Мопдо1!ап-Зоу!еГ агсЬео!од|- 
са! ]01пГ ехресГШоп та<1е ехсауаИопа ап<1 геаеагсЬ \л/огк5 т  ҮатааГ пииг оГСЬо|Ьа15ап 5оит, Оигии 
пииг оГ Т5адаап-Оуоо 5оит, КЬшГепЬиа1ад, Тат5адЬи1ад оГ КЬа1кЬдо1 5оит, КЬШипЬшг 5оит, Ви1- 
дап 5оит, ВаупГитеп 5оит ап<1 Ьапк5 оГ КЬегГеп пуег. А5 а ге5и1Г 0ГГЫ5 гевеагсЬ, ехре<1!Ноп Ьауе 
с1!5соуегес1 питегоие МеоМГЬ|С 5еГГ1етепГ5 \л/НЬ 5Гопе Гоо15 тасГе Ьу ]ас!е, сЬа!сес!опу, ГМпГ 5Гопе апс1 
та<1е ехсауаНоп оп 5о те  оГ ГЬет Ву ГЬе ехсауаНопе оГ ЫеоМГЬ!с ГотЬ5, 5еГГ1етепГ5 оГ тоипГат 
ЫопуМп , 1Л211Г оГ ВШдап 5оит, Тат5адЬи1ад оГ КЬа1кЬдо1 5оит, а питЬег оГ 5Гопе Гоо15 гетат5 , 
Ьопе кп|үе5, Ьопе агго\л/Ьеа<15, Ьопе Ьгас1а\л/15, пасге песк!асе, реаг! песк!асе, с1еег ГооГЬ песк!асе 
, та гтоГ  ГооГЬ песк!асе, ап<1 Ьитап ГасесГ 5Гопе саИес! "СЬи1иип Опдо" иаес! Гог геМд1ои5 ригро5е5 
\л/еге сПесоуегес! ТЬе5е агсЬео1од1са! Ипс1!пд5 \л/еге соп51<1еге<1 опе оГ ГЬе 1трогГапГ ап<1 үа!иаЫе 
геаоигсее оГГЬе геееагсЬ оГ МеоПГЫс реор!е, ГЬе 1Г МГе5Гу1е, 5оаа1 ге1аГ10П5, \л/ог5Ь!р апс! !пГе11есГиа! 
сШГиге еГс

1п 1988, геаеагсЬ ехресПНоп !пс!исПпд МопдоПап агсЬео1од15Г Э Т5еуеепс1од, □ Ег<1епеЬааГаг, ЗомеГ 
агсЬео1од15Г Р.В Копауо1ау, Нипдапап агсЬео1од15Г I.ЕгсГеМ Ьауе геаеагсЬес! апс1 гед 15Гегес! питЬегоГ 
1т то уа Ы е  ргорегНеа апс1 Ь|5Гопса1 5Не5 1П МаГас!, КЬа1кЬдо1, Зи тЬ е г5о и т5  оГОогпос! ргоу|псе 
Р гот 1960’5 Го ГЬе ггПсГсПе оГ 1980’5, МопдоНап тоаГ ге^ресГес! деодгарЬег, геаеагсЬег О.МатпапсГод 
Ьа5 гед15Гегес! ап<1 \л/гоГе с!еИпШоп5 Гог Ы5Гопса1 ап<1 сиНига! ргорегГ|е5 оГ Оогпос! ргомпсе Не !пс!и<1- 
ес1 тап у  ГотЬ5, госк 1П5спрГ!оп5, 5Гопе \л/а115 оГ Оогпос1 Ргоу|псе т  Ь|5 риЬМбЬес! Ьоок саПеН “Н 15Г0П- 
са! ап<1 СиНига! РгореЫеа оГ МопдоПа”. Не а150 \л/гоГе ап<1 риЫ|5Ьес1 тап у  \л/огк5 оп соп5ег\/аНоп апс! 
ргеееп/аИоп 155ие5 сопсегп!пд ГЬо5е ргорегГ|е5.

1п 1995, МопдоПап АсасГету оГЗаепсе Ьауе 5епГ 1Г5 ге^еагсЬ ехресПГ!оп Гог геееагсЬ ап<1 е х а т 1па- 
Ноп оГ 5Гопе топитепГе 1П сШГига! 5Не са!1ес1 “1кЬ ВигкЬапГ”. ТЬе ехресПНоп <1|5соүеге<1 ап<1 гед15- 
ГегесГ ееуега! топитепГа агоипс! ГЬе “1кЬ ВигкЬапГ”, 5исЬ а5 <1е!Г|е5 рогТгаИ 1П 1еГГ Ьапк оГ 1_аке Ви1Г, 
5Гопе топитепГе аГ ГЬе р!асе са11е<1 “Ро!угопд!|П ГокЬо|” оГ т/ег КЬеИеп (5оте реор!е саПес! “Зитмп 
Гиип”), 5Гопе топитепГ5 оГ ВигкЬапГ МапкЬап, 5Гопе топитепГ оп ГЬе 51оре оГтоипГа1П Еге, 5Гопе 
топитепГ5 оГ ВаупГ5адаап!| О уоо, гШп5 оГ То \/ап’5 5 и т т е г  ра!асе, ги1П5 оГ Ггеа^игу ра!асе оГ Ве15 
Вауищау

1п 1996-1999, т  ГЬе Ггате\л/огк оГ ГЬе сгеаГ10П оГ диШеЬоок “Н|5Гопса1 апс1 СиИига! РгореЫеа оГ 
МопдоПа”, ГЬе геееагсЬ Геат тс!исПпд С.Оопдодаү, О.ЕпкЬЬаГ \л/огке<11П Оогпос! ргоү|псе, апс! Ьауе
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сИзсоуегес! апс! гед151егес1 питЬег 1т то уа Ы е  ргорегЬез апс1 с)оситеп1;ес11Ьет Ьу Ьапс! Ьгавдтдз, 
у|с1ео гесогЫпдз апс! рЬо1оз.

1п 2002, 1П 1Ье #ате\л/огк о1 ргсчес! “Апаеп! СмН2а1:юп о̂  МопдоПа” зиррог1ес1 Ьу “РезеагсЬ Сеп1ег 
оГА51а”, 1Ье Оераг1теп1 о! АгсЬео1оду апс1 Ап1Ьгоро1оду о! Ыа1юпа1 итүегзНу о! МопдоИа огдатгес! 
Не1с1 гезеагсЬ агоипс) Ва1кЬаап, ТакЬПда!, Тзиугаа, Ыдиитиг тоип1ат5 о! КЬи1ипЬи1г зо и т  о! Рог- 
пой ргоутсе апс1 Ьауе сНзсоуегес) апс! гед1з1егес1 ЬипйгеЬз оН отЬ з. Т еат  ехсауа!ес1 зеуеп 1отЬз 
агоипс) Ыдиитиг тоип1ат апс) 1оипс11Гоп заззог, 1гоп кт1е, 1Гоп агговдЬеайз апс1 з!опе агго\л/Ьеас15.

1п 2003-2009, питЬег о! ргеуюи51у ипкпо\л/п 1т то уа Ы е  ргорегИеа \л/еге сП5соуегес1 апс! гед151егес! т  
КЬепШ, Оотос1, ЗикЬЬаа1аг ргоутсеа. А5 а ге5и11,1Ье рго^ес! “Еа51егп МопдоИа” \л/а5 1тр1етеп1ес1 
Ьу 1Ье Оераг1теп1 о! АгсЬео1оду апс1 Ап1Ьгоро1оду о! ЫаИопа! итуегвИу о! МопдоПа. 1п 1Ье 1гате- 
\л/огк оПЬе рго^ес!, ге5еагсЬег5 апс! ехрег!5 о! ЫаИопа! итуегбИу о! МопдоПа тайе  с1е1аМес1 ехсауа- 
Иоп агоипй 5та11 то ип !а т  са11ес1 “Т5адаапсЬи1ии!” оЮип/апгада! 5оит  апс1 с1|5соуегес1162 5диаге 
1отЬ5 апс1 МеНпеМ И5 51гис1ига1 с1е51дп.

1п 2006-2008, т  1Ье 1гате\л/огк оНЬе сгеаИоп о! “Ооситеп1а1юп о! МопдоПап Мопа51епе5” Ьоок “ 
риЬП5Ьес1 Ьу 1Ье Аг15 СоипсП о! МопдоПа апс1 1Ье 1огтег Рге51с1епГ5 ОШсе о! МопдоПа, 1о1а1 о! 33 
шш5 о!1етр1е апс1 топа51епе5 \л/еге ехаттес! апй гед151егес11П 14 5оит5 о! □огпос! ргоутсе.

Рго1ес11оп апс1 ргезеп/аИоп о! Ыз1опса1 апс! си11ига11ттоуаЫ е ргорегИез о! Оогпос! 
ргоутсе
Апаеп! 1о\л/п КЬеМеп Ваг5 апй ЬЫоМса! 5Не Тидип З и т  1П Ви1дап 5оит (гесеп! Вауап-Оуоо 5оит) 
о! Оотос) ргоутсе тс1ис1ес11о 1Ье Иг5! с1едгее о! 51а1е рго1есИоп а! 1Ье 5есопс1 агИс1е о! “Рго1ес1юп 
апс! РгеаегуаЬоп Ри1е 1ог Н|51опса1 апЬ Си11ига1 РгорегЬеа” ас1ор1ес1 Ьу 1Ье 791Ь соп!егепсе Меааюп 
о!Рге51с1|ит о131а!е Вада КЬига! 1П 1941.

1п 1970, 1Ье “Ьа\л/ 1ог Рго1есИоп о! СиНига! РгорегИеб” \л/а5 ас1ор1ес1 Ьу 1Ье Реор1е’5 Сгеа! КЬига!, 
гебиШпд т  а\л/агепе55 гаютд оп сиИига! ргорегПе5 апс1 а питЬег о1\л/огк5 1тр1етеп1ес11ог 115 рге5- 
еп/аИоп апс1 рго1ес!юп.

Ро11о\л/тд 1ттоуаЫ е ргорегИе5 о! Оогпос) ргоутсе тс1ис1ес1 ипЬег 1Ье 51а1е рго1ес!юп о! “Цз! 1ог 
Рго1ес1юп о! Н|51ог1са1 апс1 Си11ига1 РгорегИеа о! Реор1е’5 РериЬПс МопдоПа” ас1ор1ес1 Ьу 1Ье 4201Ь 
с1ес15юп о! СоипсП о! Мт151ег5 о! МопдоПа т  1971.

- “Ваю Ьт”, 1оса1ес1 аИЬе Таадаап-Оуоо 5оит о1апаеп! сИу “КЬеМеп Ваг5” \л/а5 5е1ес1ес11о 
1оса1 рго1ес!юп

- КЬПте! цц| о! Ма1ас1 5оит (111а1 ии1)
- Епдгауес! ВиЬМЬа ратИпд оп госк о1КЬа1кЬдо1 5оит
- 31а1ие о! З оую! Тапкег5 о1 Вауп15адаап 5оит (гесеп! КЬа1кЬдо1 5оит Ье1оге Н \л/а5 

са11ес1 Зи тЬ е гао и т)
- 31а1ие о1 МопдоПап Зо1сПег5 апс1 Него о1 Ваупйадаап 5ои т  (гесеп! КЬа1кЬдо1 5оит Ье 
1оге Н \л/а5 саПес! ЗитЬег 5оит)

- 81а1ие о1 М1пе1у Него5 а! 1Ье р1асе са11ес1 КЬатаг Оауаа
- 31а1ие о1 З оую! апс1 МопдоПап Зо1сПег5 а! 1Ье еа51егп раг! о1 пуег саПес! КЬа1кЬип до1
- 31а1ие о11Ье 301Ь Аптуегеагу о1 \/1с1огу о1 КЬа1кЫт Со1 т  СЬо1Ьа15ап сИу 
-То\л/ег агоипс! 1Ье сИу о1 СЬо1Ьа15ап
- 51а1ие о1 Зо1сПег5 ш сеп!ег о1 КЬа1кЬдо1 5оит
- 51а1ие о1 КЬ.СЬо1Ьа15ап 1П 1Ье I СЬо1Ьа15ап сИу
- 51а1ие о1 Мап1а|Ьаа1аг 0атс1т5игеп т  сеп!ег о1 Сигуапгада! 5оит
- 31а1ие о1 РаМюап 5ос1потс1аг)аа пеаг 1Ье сагпаде 1ас1огу о1 Егееп

1п 1972, айег!Ье ас1ар1а1юп о11Ье аЬоуе 1151,1Ье “Ы51 о1 Ь|51опса1 апс1 сиНига! ргорег!|е5 1П рго!ес- 
Иоп о15оит, кЬогоо, сИу ЕхесиИуе Ас1тт151га1юп5 о1 Реор1е Оери1у Соп1егепсе” \л/а5 ас1ор1ес1 Ьу 
1Ье 461Ь йес15юп о1Ехеси!1Уе Ас1тт151га1юп о1Реор1е РерЫу Соп1егепсе. 1_?511пс1ис1ес1 та п  51опе5, 
Ш Ш 5 о1 апсюп! 1етр1е5, топа51епе5, т5спр1юпес1 госк5,1отЬ5, 51а1ие5 ЬиМ11ог тетопа1 ригро5е5 
о11пс1|Ү1с1иа15, Ы51опс ЬиПсПпдб о11Ье 1о11о\л/тд 6 5оит5 (5та11 ас1тт151га1|уе ипИ):
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- Ма{ас1 зоит: Яа1 зПарес] та п  з1опе оТ ЬоүкМмп КТшиуиг, зТапсИпд та п  зТопез агоипс! ТИе 
р1асе саПес! ЫагапЬи1ад, Теед, КТшиугип доЫ, зТира Ьаз15 оТКЬикЬ Сег, шзспрТюпз оп ТЬе 
госкз оТСЫтедип КЬас1

- КЬи1ипЬи1Г зоит: ЗТапсТтд та п  зТопе оТВауп-1ЛгИТ
- Зегде1еп зоит: РеТгод1урЬз ех15Т1пд аТ сепТег оТ Зегде1еп зо и т
- Сигуапгада! зоит: РеТгод1урЬз аТТЬе р1асе саИес! СиТзиидИп кЬоо1о1
- КЬа1кЬдо1 зоит: ЗТапсНпд та п  зТопе агоипс! оТЗЬопкЬ Тауап То1до11п зоиТЬегп оТсепТег 

оТ КЬа1кЬдо1 зоит , ЗТаТие оТТЬеЗОТЬ Аптуегзагу оТУюТогу оТ КЬа1кЬПп Со1 т  сепТегоТ 
КЬа1кдо1 зо и т

- СЬо1Ьа15ап ЫТу: арагТтепТ оТС.КЛикоу, ЬиНЫпд оТТЬе ЬеасТдиагТег оТТЬе17ТЬ агту, сору 
оТ тоипТат УТа1 т  сепТег оТТат5адЬи1ад, си1Тига! 51Те оТ 1кЬ ВигкЬапТ т  КЬа1кЬдо1 5оит, 
5ТаТие оТ З оуюТ Тапкег5 оТ. ВаупТ5адаап ш 5ТаТе Тагт оТ КЫакЬдо!, 5ТаТие оТ МопдоПап 5о1 
сЛег5 апй Ьего, 5ТаТие оТ М1пеТу Него5 аТ КЬатаг Оауаа, 5ТаТие оТЗоуюТ апс! МопдоПап 
Зо1сПег5 т  еабТегп рагТ оТпуег КЬа1кЬип до1, 5ТаТие оТТЬе ЗОТЬ АпЫуегаагу оТУюТогу оТ 
КЬа1кЬпп Со1, 5ТаТие оТ ВипкЬапТ То1до1, 5ТаТие оТСЬо1Ьа!5ап

- ЗТаТие оТ Мап1а1ЬааТаг ОатсПгюигеп аТ ТЬе сепТег оТ Сип/апгада! 5оит, 5ТаТие оТ РаЫаап 
Зойпотйапаа пеагТЬе сагпаде ТасТогу оТ Егееп
ЗТопе 5ТаТие5 апс! топитепТа оТОогпос! ргоушсе певд!у тс1ис!ес1 1П ТЫ5 П5Т, ЬошеуегаП 
вдеге 5е1есТес1 Тог 1т то уа Ы е  топитепТ5 П5Т оТ 1оса1 ргоТесТюп оТ СоипсП оТ М|Ы5Тег5 ас! 
орТесТ Ьу 420ТЬ с1еа5юп, 1п 1970.
1п 1994, аТТегТЬе айарТаНоп оТ“РгоТесПоп 1а\л/ оТНюТопса! апс! Си1Тига1 РгорегНеа" Ьу ЗТаТе 
СгеаТ КЬига1, “Ы5Т оТ РгоТесТ1оп оТ НюТопса! апс! Си1Тига11т то уа Ы е  топитепТа оТ5ТаТе, 
ргоутсе, сНу ТЛаапЬааТаг” \л/а5 атепс1ес1 Ьу ТЬе 233гс1 с!еа5юп оТдоуегптепТ. ТЬе П5Т1П 
с1ис!ес1 тоге  оТапаепТ ЫаТопса! топитепТ5, Ы5Топса1 апс! сиНига! 1т то уа Ы е  ргорегНеа оТ 
Оогпос! ргоушсе.

ТЬе То11о\л/тд 2 1т то уа Ы е  ргорегНев \л/еге асТсНПопаНу 5е1есТес1 ТогТЬе 5ТаТе ргоТесТюп:
- Ршп5 апс1 То\л/ег оТапаепТ сИу КЬеИеп Ваг5 оТТзадаап-Оуоо 5оит
- ЗТопе сотр1ех оТ Вис1с1Ьа то п и теп ! саПес! “1кЬ ВигкЬапТ”

ТЬе То11о\л/тд 9 1т то уа Ы е  ргорегНев \л/еге 5е1есТес! ТогТЬе ргоушаа! ргоТесТюп:
- Сотр1ех 5ТаТие5 саПес! “Ү1а1ТПп а1с!аг” 1П КЬатагО ауаа оТЗитЬе г5ои т
- Мап 5Топе аТ ЗЬокЬ Тауап То1до11П КЬа1кЬдо1 5оит
- Мап 5Топе аТ Ыагап т  МаТас! 5оит
- Мап 5Топе аТ ЬоуокЬПп КЬииуиг т  МаТас! 5оит
- Мап 5Топе оТ МаТас! 5оит
-ТЬе гтюипТат саПес! “11Та111иГ’ аТ ТагтюадЬЫад 1П КЬа1кЬдо1 5оит
- 1_опд \л/а11 оТ СЬтдд15 КЬаап т  Сигуапгада!, 0а5ЬЬа1Ьаг, ВаупЬип, Вауп-Ыи1 5оит
- \А/а11 оТ2иип Ригии т  Т5адаап-Оуоо 5оит
- МеоПТЬю 5еТТ1етепТ пеагТЬе сТгатес! 1аке аТ саПес! Тат5адЬи1ад оТ КЬа1кЬдо1 5оит

ТЬгоидЬ, 1995-1998, ап атепсТтепТ \л/а5 гедшгес! ТогТЬе “Ы5Т оТ РгоТесТюп оТ Н|5Топса1 апс! Си1Тига1 
1т то уа Ы е  ргорегНе5 оТ5ТаТе, ргоушсе, сИу !ЛаапЬааТаг” асТорТес! Ьу 1994, ТогТЬе ТоПо\л/тд геа50П5 
5исЬ 35 “Ьа\л/ оТ МопдоПа оп Ас1тт15ТгаТ1Уе апс1 ТегпТопа! 11ЫТ5 апс! ТЬет Соуегпапсе” \л/а5 геуюес! 
апс! еаТаЬПаЬес! пе\л/ ас!тт15ТгаТ1Үе иЫТ5, апс! питЬег оТ 1т то уа Ы е  ргорегИеа \л/еге сП^соүегес! Ьу ТЬе 
агсЬео1одюа1 ехсауаПоп5 пеес!ес1 То Ье тс1ис!ес1 1П ТЬе 5ТаТе ргоТесТюп П5Т. 1п 1998, ТогТЫ5 геди1гес! 
“1_15Т оТ РгоТесТюп оТНюТопса! апс! СиНига! 1т то уа Ы е  ргорегНе5 оТ^ТаТе, ргоутсе, сИу ШаапЬааТаг” 
\л/а5 атепс!ес1 Ьу 2351Ь Ьеа5юп оТдоуеттепТ.

ТЬе ТоПо\л/тд 3 1т то уа Ы е  ргорегНеа оТ Оогпос! ргоутсе \л/еге 5е1есТес! Тог 5ТаТе ргоТесТюп:
- Вис1с1Ьа 5Топе сотр1ех топитепТ саПес! “1кЬ ВигкЬапТ” 1П ЗитЬег^ оит (гесепТ КЬа1кЬдо1 
5оит)

- 2 та п  5Топе5 аТ ЗЬопкЬ Тауап То1до1 т  КЬа1кЬдо1 5оит
- Ршп5 апс! То\л/ег оТапсюпТ сИу КЬеИеп Ваг5 1п Тзадаап-Оуоо 5оит

ТЬе То11о\л/тд 7 1т то үа Ы е  ргорегНе5 оТ Оогпос! ргоушсе \л/еге 5е1есТесТ Тог ТЬе ргоүтаа1 ргоТесТюп:
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЕАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

- 1_опд \л/а11 оГСГппдд15 КЬаап 1П Сип/апгада!, 0а5|1Ьа1Ьаг, ВаупЬип, Вауп-ии1 5оит
- Мап 5Гопе аГ Магап 111 МаГаЬ 5оит
- Мап 5Гопе аГ 1_оуокГ|мп КЬииуиг 1П МаГаЬ 5оит
- Мап 5Гопе аГ ВагсГмдаг, Виуп-Ыпс1иг 1П МаГас! 5оит
- МоипГат “11Га1 НиГ’ аГ Тат5адЬи1ад 1П КЬа1кЬдо1 5оит
- ЗГопе Аде ееГПетепГ ех15Нпд пеагГЬе еаеГегп рагТ оГГЬе З и тЬ е ге о и т  (ЬеГоге |Г \л/а5 

патес! Тат5адЬи1ад)
- Ри1П5 оТапсюпТ аГу 1осаГеЬ аГ 2иип Оигии 1П Теадаап-Оуоо 5оит

ТЬе “Ы5Т Гог ргоГесНоп оГ ЫеГопса! апс1 си1Гига11т то уа Ы е  РгорегНее оГеГаГе, ргоутсе, ЕЛаапЬааГаг 
аГу” \А/а5 атепНес! Ьу ЗЗЗгс! Ьес1510п оГдоуегптепГ апс! й \А/а5 еппсЬесГ Ьу ГЬе питЬег оГ 1т то уа Ы е  
ргорегНее \л/ЫсЬ \л/еге Ы5соуегес1 сГиппд ГЬе 1а5Г 10 уеаг5 гебеагсЬ

ТЬе ГоПо\л/1пд 3 1т то уа Ы е  ргорегНее оГ ОогпосГ ргоутсе \л/еге 5е1есГесГ ГогГЬе 5ГаГе ргоГесНоп:
- Вис!с1Ьа 5Гопе сотр1ех топитепТ саПесГ “1кЬ ВигкЬапГ” 1П ЗитЬег 5оит (гесепГ КЬа1кЬдо1 
5оит)

- Мап 5Гопе аГ ЗЬопкЬ Тауап То1до11П КЬа1кЬдо1 5оит
- Ршп5 апЬ Го\л/ег оГапаепГ аТу КЬеИеп Ваг5 1П Тзадаап-Оуоо 5оит

ТЬе ГоНо\л/1пд 8 1т то уа Ы е  ргорегНее оГ Оогпос! ргоу|псе \л/еге 5е1есГес1 ГогГЬе ргоү|паа1 ргоГесНоп:
- Ршп5 оГ КЬаг ТидПп З и т  оГ СЫпдд15 КЬаап 1П Ви1дап 5оит
- 1_опд \л/аП оГ СЫпдд15 КЬаап 1П Сип/апгада1, 0а5ЬЬа1Ьаг, ВаупЬип, Вауп-Ни1 5оит
- Мап 5Гопе аГ Магап 1П МаГас! 5оит
- Мап 5Гопе аГ ЬоүокЬПп О уоо 1П МаГаЬ 5оит
- Мап 5Гопе5 аГ ВагсЫдаг, Виуп-11пс1иг т  МаГасГ 5оит
- Ри1П5 оТТетр1е, апсГ тоипГа1п “1)Га1 ииГ’ аГ ТатеадЬЫад 1П КЬа1кЬдо1 5оит
- ЗГопе Аде ееГНетепГ ех15Гес! пеагТЬе еаеГегп рагГ о ГЗи тЬ е гео и т  (ргеу1ои51у саПес! Т а т  
5адЬи1ад)

- Ри1п оГ апсюпТ аГу ехюГеЬ аГ 2иип Оигии 1П Теадаап-Оуоо 5оит

А  питЬег оГ 1т то уа Ы е  ргорегНее оГ Оогпос! ргоү1псе 1пс1ис1ес1 1П ГЬе аЬоуе ГЬгее ргоГесНоп П5Г5 . 
Но\л/еүегГЬе НеГ Ьа5 поГ Ьееп ас!с1есГ Ние Го ГЬе 1аск оГ геееагсЬ \л/огк5 1П ГЬе агеа 1Т15 по НоиЬГ ГЬаГ 
тап у  уа1иаЫе агсЬео1од1са1 Ипс15, ргорегНее \л/ои!с) Ье ГоипН ГигГЬег ге1аГес! Го ЫеГопса! апсГ си1Гига1 
ЬепГаде

1п 1998, ГЬе “МаНопа! РггуесТ Тог РгоГесНоп апс! Сопееп/аНоп оГ Н15Гопса1 апс! Си1Гига1 1ттоуаЫ е 
РгорегНее” \л/а5 асГорГесГ апсГ 1тр1етепГес! Ьу ГЬе доуегптепГ 5у5ГетаНсаПу Го ргоГесГ апс! Го соп- 
5еп/е ГЬе ЫеГопса! апЬ си1Гига! 1т то уа Ы е  ргорегНее оГ МопдоПа. АссогсНпд Го ГЬе асГ 2.1 оГГЬе рго)- 
есГ, Нес1с1ес1 Го 5еГ ир ргоГесНоп гопе, геЬиПс! Гепсе, сопееп/е ГЬе \л/а115 оГапаепГ аГу КЬеИеп Ваг5 т  
Т5адаап-Оуоо 5оит оГ Оотос! ргоутсе, 1п 1999-2000. АссогсНпд Го ГЬе асГ 2.2 оГГЬе ргтцесТ, 1Г \л/а5 
Неас1ес1 Го ГгапеГег т а п  5Гопе оГ ЗЬопкЬ Тауап То1до11П КЬа1кЬдо1 5ои т  оГ Оотос! ргоу!псе ге1еүапГ 
Го ГЬе ЫеГогу оГ еаг1у МопдоПапе, Ггот ОогпоЬ ргоу1псе Го ЫаНопа! М иееит оГ МопдоПа 1п 1999, 
геееагсЬ Геат тЫисНпд 5реааП5Г5 апН соп5еп/аГог5 оГГЬе СепТег оГ Си1Гига1 НепГаде Ьауе 5иссе55- 
ГиИу Ггап5Геггес! та п  5Топе оГЗЬопкЬ Тауап То1до1 Тгот Оогпос! ргоу!псе Го ЕЛаапЬааГаг, апс! таНе 1Г5 
герПса. Но\л/ГЫ5 та п  5Гопе 15 сИ5р1ауес! аГГЬе ЫаНопа1 М иееит оГМопдоНа

Рог 5у5ГетаНс 1тр1етепГаНоп оГ ГЬе аЬоуе рго]есТ, пе\л/ ргс^есГ \л/а5 аЬорГес! Ьу ГЬе ЗОЗгЬ Ьесююп 
оГ доуегптепГ т  2007. АссогсНпд Го ГЬе асГ 7 1.2 оГ ГЬе пе\л/ ргс е̂сТ, !Г \л/а5 Ьеас1ес] Го гееГоге 5Гопе 
сотр!ех оГ 1кЬ ВигкЬапГ т  КЬа1кЬдо1 5оит оГ Оогпос! ргоутсе т  2009-2011, То сопееп/е апП 5еГ ир 
ГЬе ргоГесИоп гопе агоипН оГГЬе апсюпГ аГу КЬеНеп Ваг5 т  Тзадаап О уоо  5оит т  2009-2010 апс! 
НеаНес! Го ИпкГЬет Го ГЬе Гоипет гоиГее оГ МопдоПап еаеГегп гедюп

ТЬе уегу НгвГ гееГогаНоп апН сопееп/аНоп \л/огк \л/а5 Ьопе Гог ГЬе ЗТопе сотр!ех 1кЬ ВигкЬапГ оГ Оог- 
поН ргоутсе, 1осаГес1 т  \л/е5Гегп Ьапк оГ КЬа1кЬ доЕ 1п 1995-1997, т  соорегаНоп едИЬ ГЬе 1п5НГиГе оГ 
Н|5Гогу, 1п5НГиГе оГ РЬу5Ю5 апс! ТесЬпо1оду оГ МопдоПап А саЬету  оГ Зсюпсее, МопдоПап Аееоаа- 
Ноп оГТо Уап ЗГисПе5, Соүегпог Ас1тт15ГгаНоп оГ Оогпос! ргоутсе гееГогесГ апс! сопееп/ес! ГЬе 5Гопе
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А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЕАЫ Н  ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРС ГАА

сотр1ех“1кЬ ВигкГтпГ ЕогЕЬе 2001(1 апп1уег5агу оЕТо Уап 1п ЕЬе Ргатевдогк оГЕЬе ге5ЕогаЕ10П, ехса- 
уаПопа ууеге тайе  аЕ ЕЬе р1асе5 агоипс] ЕЬе 51опе сотр1ех 1кЬ ВигкНап!, апс1 с1еапес1 апс! гетоуес! 
Ше сГиаГ апс! 5апс1 ЕЬаЕ соуегес! ЕЬе о^есГ, апй тайе  раЕсЬеа ГогЕЬе сгаска Ьу 5Гопе, с1ау, сетепГ еГс 
ВиГ сиггепПу ГЬеае геаГогес] рагГ5 Ьауе адат  сгаскес! апс! Ьгокеп

1п 2008, ассогсИпд Го ГЬе рго е̂сГ, соорегаГюп оГ СепГег оГ Си1Гига1 НепГаде апс! МопдоПап А550С1аПоп 
оГТо Уап ЗГисПеа ехесиГес! \л/1с1е гапде оГ\люгк оп 5Гопе сотр1ех оГ 1кЬ ВигкЬапГ, а1т!пд Го геаГоге ГЬе 
опдта! Гогт 0ГГЫ5 5Гопе сотр1ех Ргатеадогк 0ГГЫ5 гебГогаПоп, геаеагсЬега апсГ е ха тте га  с!ге\л/ 1Г5 
5ГтсГига1 с1е51дп апЬ ехат1песГ 1Г5 5Гопе, госк, Ьпск апсГ с1ау. АпсГ ехсауаПпд аиггоипсПпд агеа 0ГГЫ5 
5Гопе сотр1ех 5еуега1 топитепГа т1дЬГ Ье ге1еуапГ \ллГЬ ГЫ5 о^есГ \л/еге сП5соуегес1, апсТ соПесГес! 
ога11пГогтаНоп Ггот 1оса1 реор1е аЬоиГ ГЫ5 о^есГ.

1п 2009, СепГег оГСи1Гига1 НепГаде Ьа5 риГ2 1пГгос1исНоп 5Гопе ЬоагсГб пеагГЬеГо\л/егоГКЬег1еп Ваг5 
апсГ 5Гопе сотр1ех 1кЬ ВигкЬапГ, сГеас]ес1 Го ПпкГЬет Го ГЬе Гоипат гоиГе оГеааГегп гедюп

1пуепГогу апП гед15ГгаНоп о П тто уаЫ е  ргорегНеа т  2009:

ВеГоге \л/е Ьауе тепНопесГ, ГЬаГ \л/е Ьауе Ьееп гед15Геппд апй йоситепНпд 1т то уа Ы е  ргорегНеа 
оГ ГЬе соипГгу 5ГагНпд Ггот ГЬе еааГет ргоу1псе5 оГ МопдоПа 1п Мау 18- Оипе 20 оГ 2009, т  ГЬе 
Ггате\л/огк оГ ГЫ5 гед15ГгаНоп апй ЬоситепГаНоп \л/огк оГ 1т то үа Ы е  ргорегНеа, т  соорегаНоп \л/НЬ 
ГЬе 5реааП5Г5 апс! ехрегГа оГ СепГег оГ Си1Гига1 НепГаде апЬ РгоГе5510па1 СопГго! Адепсу оГ Ротос] 
пе\л/1у гед15Гегес) 859 1т то уа Ы е  ргорегНеа аГ 161 ЫаГопса! 5Не5 апс! с)оситепГес1 ГЬет Ьу 6982 сПд|Га1 
рЬоГоа, 278 рЬоГо ГИт5, 26 ЬапсГ с]га\л/тд5, 129 ттиГе5 У1с!еоГар1пд. \А/е Ьауе \л/огкес] 1П 14 5оит5 оГ 
Оотос] ргоү|псе апс) ГгаүеПес! 7643 к т .

А 1ттд  Го соорегаГе \л/НЬ ГЬе 1оса15, \л/е дауе теГЬос]о1од1са1 асМсе оп 1ттоуаЫ е ргорегНеа гед15Гга- 
Ноп, 1пГогтаИоп, ргоГесНоп апсГ топ1Гоппд. Апс) \л/е еппсЬес! 5о те  1оса1 тиаеигш  5Гогаде Ьу ЗГопе 
Аде Гоо15, ГЬаГ \л/еге пе\л/1у «Пасоуегес] Ниппд ГЫ5 гед15ГгаНоп апс) НоситепГаНоп \л/огк.

\Л/е \л/ои1с! Нке Го ГЬапк аП ГЬе реор!е \л/Ьо Ьауе сопГпЬиГес! Го апс! \л/огкес] оп ГЫ5 рго^сГ оГ гед15Гга- 
Ноп апс) (ГоситепГаНоп оГ 1т то уа Ы е  ргорегНеа оГ Оогпос! ргоу1псе \А/е \л/апГ Го ГЬапк В Мапда^ау / 
еааГегп гед1оп сопГго! 1П5ресГог оГ сЫГиге оГ РгоГе551опа1 СопГго! Адепсу оГ Оогпос) ргоу1псе/, Ьпүег 
В ЕгсГепсЫтед апсГ ге1аГес1 огдап12аНоп5, аП етр1оуее5 оГГЬе Си1Гига1 сепГег, апсГ ГЬе АПттюГгаНоп 
оГ Оогпос] Ргоу1псе.
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Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлы н үл хөдлөх дурсгалы н байршил

в Чупуун х&шөө дурсгзл

•  Хадны зураг бичгийн дурсгал
• Булш, хиргксуүр, тахилын байгууламж
•  Барилга зрнитөктурын дурсгтзл 

ҮйлдЕэряэлийн ул морбүхий  дурсгалт газар 

Чулуун зэвсгийн дурсгалт газэр
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БАЯНАУН СУМ
Баяндун сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын 
тогтоолоорхуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Улз голын хошууны нутгаас 
салган Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 6,2 мян.км2 газар нутагтай, 4 багтай, 2928 хүн амтай, 134181 
толгой малтай байна. Хүн амын дийлэнх олонх нь буриад ястан. Сумын 
төв Наранбулаг суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 176 км зайтай.

ИМЯКХ1

■ 13™ ЦРН..К-Ч

.

1. Аргалантын адгийн булш
2. Дамбадаржаалан хийдийн туурь
3. Дангайн давааны булш
4. Дангайн эхний булш
5. Норовлин уулын булш
6. Хороон довын балгас
7. Угтамын хийдийн туурь
8. Улаан толгойн булш
9. Уртхошууны Боржигорын энгэрийн булш
10. Хагархай толгойн булш
11. Хатан хошууны өврийн булш

31



Баяндун сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

1. Аргалантын адгийн булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 30-аад км, 
Баяндун сумаас Дашбалбар сум орох 
замын урд талын /ойролцоогоор 300 
м/ багавтар довцог дээр уртрагийн 
дагуу зэрэгцэн байрласан том жижиг 5 
дөрвөлжин булш бий.

Аргалантын адгийн булш (урдаас)
Аргалантын адгийн булш (баруун хойноос)

2. Дамбадаржаалан хийдийн туурь
Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 25 орчим 
км, Улз голын хойд биед орших Дацан 
хэмээх нүцгэн уулын энгэр бэлд 
энэхүү хийдийн туурь байдаг. Нутгийн 
ард олон Дамбадаржаалан хийдийн 
туурин дээгүүр байх сүм дуганы суурь 
чулуудыг Дацангийн чулуу хэмээн 
нэрлэдэг байна.

3. Дангайн давааны булш
Сумын төвөөсзүүн тийш 40-өед км, Угтам уулын 
ар бэл, Дангайн давааны замын баруун талын 
багавтар толгойн орчмоор таруу байрлалтай 
том жижиг нийлсэн 15 дөрвөлжин булш бий. 
Мөн эдгээр булшны орчимд ногоон хүрэн 
өнгийн хас чулуун залтас, ялтасууд цөөнгүй 
тохиолдоно.

Дангайн давааны булш (урдаас)
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Баяндун сум

Дангайн эхний булш (зүүнээс)

4. Дангайн эхний булш
Сумын төвөөс зүүн зүгт 35 орчим км, 
Угтам уулын ар хормой, Дангайн эхэн 
гэх бут сөөгтэй газар /Дангайн давааны 
булшнаас зүүн тийш 5 орчим км/ олон 
тооны дөрвөлжин булш бий. Энд байх 
зарим булшны зүүн талд 5-18 м зайд 
харилцан адилгүй хэмжээтэй хөшөө 
чулуу босгосон байна.

Дангайн эхний хөшөөт булш (баруунаас)

5. Норовлин уулын булш

Сумын төвөөс зүүн урагш 40 гаруй 
км, Могойтын голын баруунтаа орших 
Норовлин уулын энгэр, бэлээртаруу 
байрлалтай 70 орчим булш байна, 
Энд байх нэгэн томоохон дөрвөлжин 
булшны зүүн хойд булангийн хөшөө 
чулууны урд гадаргуу дээр зүүн 
тийш дүүлж байгаа мэт дүрслэлтэй 
бугын сийлмэл зураг бий.

Норовлин уулын булшны булангийн 
хөшөөн дээрх бугын сийлмэл зураг

Н о р о в л и н  у ул ы н  б у л ш  (баруун  у р д а а с )  Н о р о в л и н  у ул ы н  б у л ш  (зүүн у р д а а с )
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Баяндун сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

6. Хороон довын балгас

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 30-аад км, 
Улз голын урд хөндий, Шалз толгойн 
зүүнтээ нутгийнхны “Тогоонтөмөр хааны 
хэрэм” гэж нэрийдэх хоёр шороон хэрэм 
байдаг. Хэрмүүд нь том жижиг хэмжээтэй, 
дөрвөлжин хэлбэртэй бөгөөд гадуураа 
усан шуудууны бүдэг оромтой. Баруун 
хэрмийн дотор талд ямар нэг барилгын ор 
мөр байхгүй, харин зүүн талын хэрмийн 
дотор ганц барилгын ор мөр харагдана.

7. Уггамын хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн урагш 
40-өөд км, Угтам уулын 
өвөр Могойтын голын эхэнд 
Угтамын хийдийн туурь бий. 
Нутгийн орны сүсэгтэн олон 
хийдийнтууриндээрулирлын 
чанартай хурал хурдаг дуган 
барьж байгуулжээ.

Угтамын хийдийн туурь (баруун урдаас)
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Баяндун сум

А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРС ГАА

8. Упаан толгойн булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 20-иод км, Улз 
голын хойд бие, Улаан толгой хэмээх хад асга 
ихтэй багавтар уулын баруун энгэрт 10-аад 
дөрвөлжин булш бий.

Улаан толгойн булш (баруунаас)

Улаан толгойн булш (баруунаас)

9. Урт хошууны Боржигорын энгэрийн булш

Сумын төвеөс зүүн зүгт 10 орчим км, Уртын голын хойд биед орших хад асга ихтэй багавтар 
толгойг нутгийнхан Боржигор чулуу гэдэг. Үүний урд талын энгэрт дөрвөлжин дугуй нийлсэн 4 
булш бий.

У р т  х о ш у у н ы  Б о р ж и го р ы н  эн гэ р и й н  б у л ш  (урд аа с)
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Баяндун сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮА  Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

10. Хагархай толгойн булш

Сумын төвөөс баруун тийш 10-аад км, Билүүтийн голын 
зүүн урд биед орших Хагархай толгойн энгэрээр 20-оод 
дөрвөлжин булш байна. Хагархай толгойн зүүн урд бэлд 
гадаргуу дээрээ ямар нэг дүрс, тэмдэггүй хөшөө чулуу 
бий.

Хагаркай толгойн булш (урдаас)

Хагархай толгойн булш (зүүн урдаас)

Хагар хай  толгойн хө ш өө  чулуу

11. Хатан хошууны өврийн булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 20-иод км, 
Уртын голын урд бие, Хатан хошуу 
хэмээх хадтай багавтар уулын урд

Хатан хошууны өврийн булш (баруунаас)
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БАЯНТҮМЭН СҮМ
Баянтүмэн сумыг 1959 онд Баянтүмэн хот, Булган сумын нутгаас салган 
Чойбалсан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 8,3 мян.км2 газар нутагтай, 3 багтай, 1975 хүн амтай, 115327 
толгой малтай байна. Сумын төв Цагаан Дэрс суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун тийш 12 км зайтай.

1. Буяндэлгэрийн овооны булш
2. Гүнжийн хийдийн туурь
3. Дүнгэлжин уулын дурсгал
4. ИхОвоотын булш
5. Сайханбулагийн эхний сүмийн туурь
6. Сүүл Өндөрийн булш
7. Хар эргийн булш
8. Хэрлэн голын Догногорын гүүрний дэргэдэх булш
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Баянтүмэн сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

1. Буяндэлгэрийн овооны булш

Сумын төвөөс зүүн тийш 90 гаруй км, аймгийн 
төвөөс зүүн урагш 80 орчим км, Хэрлэн голын 
баруун эрэг, Буяндэлгэрийн овооны орчимд 10 
гаруй дөрвөлжин булш бий. Овоог дөрвөлжин 
булшин дээр босгожээ.

Буяндэлгэрийн овооны булш (зүүн урдаас)

Буяндэлгэрийн овооны булш (урдаас)

2. Гүнжийн хийдийн туурь

Сумын төвөөс зүүн урагш 10-аад км, аймгийн төвөөсчанхурагшб орчим км, хуучин 
Орбитийн антений зүүн талд Гүнжийн хийдийн туурь бий.

Гүнжийн хийдийн туурь (баруун урдаас)
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Баянтүмэн сум

А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

3. Дүнгэлжин уулын дурсгал
Сумын төвөөс зүүн тийш 40-өөд км, аймгийн 
төвөөс зүүн тийш 30 гаруй км, Хэрлэн голын урд 
эрэг, Дүнгэлжин уулын баруун хойд хормойд 
тоосго шатааж байсан зуух болов уу гэмээр 
нэгэн дурсгал бий. Энэхүү дурсгалыг 3-4 жилийн 
өмнө хүмүүс ухаж сүйтгэжээ. Дурсгалын орчмоор 
дутуу шатаасан тоосго, шаврын үлдэгдэл нэлээд 
байдаг.

Дүнгэлжин уулын дурсгал (урдаас)

Дүнгэлжин уулын дурсгалын дотоод байдал

Их овоотын булш (зүүн урдаас)

4. Их Овоотын булш

Сумын төвөөс зүүн тийш 90 орчим км, 
Хэрлэн голын баруун хөндий, ИхОвоот 
уулын орчмоор таруу байрлалтай 
олон тооны дөрвөлжин булш бий. 
Мөн энэ хавиар шинэ чулуун зэвсгийн 
үед холбогдох ногоон, хүрэн өнгийн 
хас чулуун зэвсгийн үлдэгдэл цөөнгүй 
тохиолдоно.

Их овоотын булш (зүүн хойноос) Их овоотын булш (зүүнээс)
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Баянтүмэн сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

5. Сайханбулагийн эхний сүмийн туурь

Их Овоотын булшнаас зүүн урагш 6-7 км, Сайханбулагийн эхэнд, Тэмээн чулууны баруун хойд талд 
хоорондоо 400 орчим метр зайтай сүмийн бололтой хоёр барилгын туурь бий. Энэ хоёр туурийн ойр 
орчимд өөр ямар нэг барилгын ор мөр байхгүй юм.

Сайханбулагийн эхний сүмийн туурь (урдаас)

6. Сүүл Өндөрийн булш

Сумын төвөөс зүүн зүгт 100-аад км, 
Хэрлэнгийн заставаас зүүн хойш 
20-иод км, Халх Таван уулын нэг 
Сүүл Өндөрийн энгэрт дөрвөлжин 
дугуй нийлсэн 20 гаруй булш бий.

Сүүл Өндөрийн булш (урдаас)

Сүүл Өндөрийн булш (зүүн урдаас) Сүүл Өндөрийн булш (урдаас)
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А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Баянтүмэн сум

7. Хар эргийн булш

Сумын төвөөс баруун тийш 30-аад км, Хэрлэн голын 
хойд хөвөө, Хар эрэг гэх газар 2 булш бий, Үүний 
урд талын булшийг хожуу үед ухаж сүйтгэжээ.

Хар эргийн булш (урдаас)

Хар эргийн булш (баруун хойноос)

8. Хэрлэн голын Догногорын 
гүүрний дэргэдэх булш

Дорнод аймгийн төвөөс зүүн урд 
зүгт 90-ээд км, Хэрлэн голын 
Догногорын гүүрний баруун хойд 
талд ухагдаж сүйдсэн хэдэн булш 
бий. Эдгээр булшны чулуунаас 
гүүрний далан барихад авч 
хэрэглэснээс ийнхүү эвдэгдсэн 
ажээ. Энэ хавиар шинэ чулуун 
зэвсгийн үед холбогдоххас, цахиур 
чулуун зэвсгийн үлдэгдэл цөөнгүй 
байна. Хэрлэн голын зүүн эрэг, 
гүүрний зүүн урд талд мөн хэдэн 
булш бий.

Хэрлэн  голын Догногорын гүүрний дэргэдэх чулуун зэвсгийн үлдэгдэл

Хэрлэн голын Догногорын гүүрнии дэргэдэх булш (баруун урдаас)
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БАЯН-УҮД СУМ
Баян-Уул сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Улз голын хошууны нутгаас 
салган Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 5,6 мян.км2 газар нутагтай, 6 багтай, 4529 хүн амтай, 75840 
толгой малтай байна. Хүн амын 60-с илүү хувийг буриад ястан эзлэнэ. 
Сумын төв нь аймгийн төвөөс баруун хойш 190 км зайтай.

1. Арслан толгойн булш
2. Дэлбэрхэйн голын суврага
3. Дэлбэрхэйн Өндөрийн булш
4. Өвөр Эрээний булш, тахилын байгууламж
5. Паршины хөндийн Жанчивын булш, тахилын байгууламж
6. Хайчийн баруун амны булш
7. Хайчийн голын булш
8. Хувилгаан толгойн булш, тахилын байгууламж
9. Хужиртаан уулын булш 

гч~\г\ Чингисийн хэрмэн зам
10. Чулуутын булш
11. Эрдэнэ гүний хийдийн туурь
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А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Баян-Уул сум

1. Арслан  толгойн булш

Сумын төвөөс баруун урагш 50 гаруй 
км, Дэлбэрхэйн голын хойд бие, Арслан 
толгойн өвөр энгэрт том жижиг нийлсэн 
40-өөд дөрвөлжин булш бий.

Арслан толгойн булш (урдаас)

Арслан толгойн булш (зүүн урдаас)

2. Д элбэрхэйн голын суврага

Сумын тевөөс баруун урагш 50-иад км, Дун уулын ар бэл, Дэлбэрхэйн голын эхэнд 
эвдэрсэн нэгэн суврагын үлдэгдэл бий, Энэ суврагын чулуунаас хашаа хороо барих 
зорилгоор их хэмжээгээр авснаас болж ийнхүү ихээр эвдэрсэн байна.

Дэлбэркэйн голын суврага (зүүн урдаас)
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Баян-Уул сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

3. Дэлбэрхэйн Өндөрийн булш

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 55 орчим км, 
Дэлбэрхэйн голын хойд бие, Эрдэнэ гүний 
хийдийн туурины хойд талд, Дэлбэрхэйн 
Өндөрийн өвөрт 3 дөрвөлжин булш бий.

Дэлбэрхэйн Өндорийн булш (урдаас)

Дэлбэрхэйн Өндөрийн булш (зүүн урдаас)

4. Өвөр Эрээний хормойн булш 
тахилын байгууламж

Сумын төвөөс хойд зүгт 30-аад км, 
хуучины партизан Содномдаржаагийн 
нэрэмжит Эрээний мод боловсруулах 
үйлдвэрийн /одоогийн Эрээн багийн/ 
урд талд замын хажууд 3-4 тахилын 
байгууламж бий.
Мөн уг суурингаас хойш 1 км орчим зайд 
хэдэн булш бий.

Өвөр Эрээний хормойн булш тахилын байгууламж (баруун урдаас)

5. Паршины хөндийн Жанчивын булш, тахилын байгууламж

Сумын төвөөс зүүн урагш 50 орчим км, Паршины хөндийн Жанчивын энгэр, бэлд 2 дөрвөлжин булш 
бий. Мөн 3 хэсэг газар нийт 13 тахилын байгууламж байдаг. Эдгээр тахилын байгууламжийн зарим нь 
зүүн урагш цувуулан босгосон зэл чулуутай ажээ.

Паршины хөндийн тахилын байгууламж (баруун урдаас) Паршины хөндийн тахилын байгууламж (баруунаас)
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Баян-Уул сум

А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

6. Хайчийн баруун амны булш

! Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 30-аад 
км, Овооны булгийн баруун хойд талд, 
Хайчийн баруун амны эхэнд 10-аад 
дөрвөлжин булш бий. Эдгээр булшны 
зарим нь машин замд өртөн эвдэгдсэн 
байна.

Хайчийн баруун амны булш (зүүнээс)

Хайчийн голын булш (баруун урдаас)

Хайчийн баруун амны булш (урдаас)

7. Хайчийн голын булш

Сумын төвөөс зүүн хойш 30 гаруй км, Хайчийн Баруун 
амны булшнаасхойш 1 км орчимд, Хайчийн голын хойд 
хөвөөнөө 10 орчим дөрвөлжин булш бий.

Хайчийн голын булш (урдаас)

8. Хувилгаан толгойн булш, тахилын байгууламж

Сумын төвөөс урд зүгт 60-аад км, Бүрэнхан уулын урд хөндий, Эрдэнэ уулын зүүн урд бие, 
Рашаанбулагийн зүүн хойд талд, Хувилгаан толгойн урд энгэрт 2 тахилын байгууламж, хэдэн дөрвөлжин 
булш бий. Тахилын байгууламжууд нь зүүн урагш 150 орчим м урт цуварсан зэл чулуутай.

Хувилгаан толгойн тахилын байгууламж (баруун хойноос)
Хувилгаан толгойн тахилын байгууламж (урдаас)
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Баян-Уул сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮА  Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

9. Хужиртаан уулын булш

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 20-иод км, Заяат 
уулын хойд талд, Хужиртаан уулын баруун болон 
хойд бэлд нийт 6 дөрвөлжин булш байна.

Хужиртаан уулын булш (зүүн урдаас)

Чингисийн хэрмэн зам

Чингисийн хэрмэн зам нь Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумаас эхлэн Хэнтий 
аймгийн Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Сэргэлэн, 
Гурванзагал, Чойбалсан сумдын нутаг дээгүүр дамжин БНХАУ-ын нутаг 
хүртэл үргэлжилсэн шороон хэрэм юм. Хэрмийн хажуугаар “хоног”, “үдлэх 
газар“ гэх мэтээр нэрлэдэг гурвалжин, дөрвөлжин шороон далан нэлээд 
тааралддаг. Энэ дурсгалын нэгхэсэг Баян-Уул сумын төвийн урдуур дайран 
өнгөрдөг.

Чингисийн хэрмэн зам (зүүн урдаас)
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Баян-Уул сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

10. Чулуутын булш
Сумын төвөөс урагш 60-аад км, Эрдэнэ уулын 
баруун урд хөндий, Чулуут гэх газар машин 
замын араар зам даган дэллэсэн хадтай 
гүвгэрийн урд энгэрээр 10-аад булш, замын 
урд талын хадтай шовхтолгойн энгэр бэлээр 
7 нийт 17 дугуй дөрвөлжин булш бий.

Чулуутын булш (баруун урдаас)

Эрдэнэ гүний хийдийн туурь (урдаас)

11. Эрдэнэ гүний хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 50 гаруй км, 
Арслан толгойн зүүнтээ, Дэлбэрхэйн голын 
хойд бие, Дэлбэрхэйн Өндөрийн урд энгэрт 
Эрдэнэ гүний хийдийн туурь оршино.

Эрдэнэ гүний хийдийн туурь (зүүн урдаас)
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БУЛГАИ СУМ
Булган сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаархурлын тогтоолоор 
хуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Баянтүмэн хан уулын хошууны нутгаас 
салган Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 7,1 мян.км2 газар нутагтай, 3 багтай, 1786 хүн амтай, 84558 
толгой малтай байна. Сумын төв Өндөрхошуу суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун урагш 56 км зайтай.

1. Ар Уртын булш
2. Нүгний хийдийн туурь
3. Тугийн сүмийн туурь
4. Хар эргийн булш, тахилын байгууламж
5. Холбоо овооны булш, чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
6. Шанагын хадаххөвийн булш, бичээс
7. Эхэн Өндөрийн булш
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А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Булган сум

1. Ар Уртын булш

Сумын төвөөс баруун урагш 30 гаруй км, Ар Урт хэмээх газар машин замын дэргэд 10-аад булш бий. 
Эдгээрийн зарим нь машин замд оржэвдэрчээ.

Ар Уртын булш (баруун хойноос) А р  урТын булш (баруунаас)

Нүгний хийдийн туурь (урдаас)

2. Нүгний хийдийн туурь

Сумын төвөөс баруун тийш 4-5 
км, Хэрлэн голын урд хөвөө, 
Нүгний хошуу хэмээх газар энэ 
хийд байжээ. Эдүгээ уг хийд 
байсан газар барилгын тоосго, 
шавар чимэглэл зэргийг овоолон 
босгосон ганц овоо л үлджээ.

3. Тугийн сүмийн туурь

Сумын төвөөс баруун 
зүгт 30-аад км, Хэрлэн 
голын урд хөвөөнд Тугийн 
сүмийн туурь оршино. 
Энэ сүмийг нутгийн ард 
иргэд Чингис хааны хөлөг 
баатруудтай холбон олон 
домог ярилцдаг байна.

Тугийн овоо (урдаас)
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Булган сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

Хар эргийн булш (баруун урдаас)

Хар эргийн тахилын байгууламж (урдаас)

4. Хар эргийн булш, тахилын байгууламж

Сумын төвөөс зүүн зүгт 17 орчим км, Хэрлэн 
голын урд хөвөө, Хар эргийн дэвсэг гэх газар 
/хуучны мал угаалгын газрын ойролцоо/ 10- 
аад булш, бий. Эдгээр булшнаас зүүн урагш 
1 км орчим зайд хойноос урагш цуварсан 
4 тахилын байгууламж, түүнээс урагш 500 
орчим м-т нэгэн сүмийн туурин дээр босгосон 
овоо бий.

Холбоо овооны чулуун зэвсгийн үлдэгдэл, ваарны хагархай

5. Холбоо овооны булш, чулуун зэвсгийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс баруун хойш 4-5 км, Хэрлэн голын хойд 
эрэг, Холбоо гэх газар дөрвөлжин дугуй 2 барилгын 
ор мөр, 2 булш, чулуун зэвсгийн дурсгалт газар зэрэг 
дурсгалууд зэрэгцэн оршдог.

Холбоо овооны булш (урдаас)
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6. Шанагын хадан хөвийн булш, бичээс
Сумын төвөөс баруун урагш 50 гаруй км, Шанагын хадан 
хөв гэх газар 3 дөрвөлжин булш байх бөгөөд түүний урд 
талын ханан хадны баруун хойш харсан тэгш гадаргуу 
дээр хар бэхээр төвд үсгээр бичсэн 2 бичээс бий.
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Шанагын хадан хөвийн төвд бичээс

Шанагын хадан хөвийн булш (хойноос)

Шанагын хадан хөвийн булш (баруунаас)

7. Эхэн Өндөрийн булш

Сумын төвөөс баруун урагш 35 орчим км, 
Дэлийн зүүн урд хөндий, Эхэн Өндөрийн 
баруун талд, сумын төвөөс Сүхбаатар 
аймаг руу явдаг замын дэргэд 10 орчим 
дөрвөлжин булш бий.

Эхэн Өндөрийн булш
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ГУРВАНЗАГАЛ СУМ
Гурванзагал сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын 
тогтоолоорхуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Улз голын хошуунаассалган 
Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний байдлаар 
5,2 мян.км2 газар нутагтай, 2 багтай, 1351 хүн амтай, 74365 толгой малтай 
байна. Нийт хүн амын дунд барга, буриад ястнууд багагүй хувийг эзэлнэ. 
Сумын төв Сүмийн нуур суурин аймгийн төвөөсхойд зүгт 135 км зайтай.

1. Айрагийн хийдийн туурь
2. Лацын амны булш
3. Сүмийнбулагийн туурь
4. Хадан хөвийн хоолойн булш
5. Хөцөөгийн хоолойн дурсгал
6. Цагаанчулуутын булш 

г ^ г \  Чингисийн хэрмэн зам
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Гурванзагал сум
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1. Айрагийн хийдийн туурь
Сумын төвөөс баруун зүгт 40-өөд 
км, Цагаан нуурын хойд бие, Айраг 
ууяын энгэрт энэхүү хийдийн туурь 
оршино.

Айрагийн хийдийн туурь (урдаас)
Айрагийн хийдийн туурь (урдаас)

Яацын амны булш (зүүн хойноос)

2. Лацын амны булш
Сумын төвөөс баруун зүгт 50 гаруй км, Айраг уулын 
баруун шувтрага Баян Эрхэт овоо, Хүүхдийн овоо 
болон Лацын амны ойр орчмоор 20-иод булш бий.

Лацын амны булш (урдаас)

3. Сүмийнбулагийн туурь

Сумын төвөөс баруун 
хойш 5 орчим км, Сүмийн 
нуурийн хойд хөвөөн дээр 
Сүмийнбулагийн туурь 
оршино. Энд байх хоёр 
барилгын туурин дээгүүр 
янз бүрийн хэлбэр хийцтэй 
барилгын шавар чимэглэл 
цөөнгүй бий.

Сүмийнбулагийн туурь (урдаас)

53
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4. Хадан хөвийн хоопойн булш

Сумын төвөөс баруун тийш 30-аад км, Хадан хөвийн 
хоолойд олон тооны дөрвөлжин булш бий. Зарим 
томоохон булшны зүүн талд хөшөө босгожээ.

Хадан көвийн хоолойн булш (урдаас)

Хадан хөвийн хоолойн булш (баруунаас)

5. Хөцөөгийн хоолойн дурсгал

Сумын төвөөс баруун зүгт 60-аад км, Хөцөөгийн хоолойн баруун эрэг дээр 1 дөрвөлжин булш, 2 хөшөө, 1 
зурагтай хад бий, Хоёр хөшөөний хойд талынх нь хүний нүүрний дүрстэй ажээ.

Хөцөөгийн хоолойн булш (баруунаас)

Хөцөөгийн хоолойн хөшөөд (баруунаас)

Хөцөөгийн хоолойн хүн 
чулуун хөшөө (баруун)

Хөцөөгийн хоолойн сийлмэл зурагтай 
чулуу
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Гурванзагал сум

6. Цагаанчулуутын булш
Сумын төвөөс зүүн урагш 15 орчим км, 
Цагаанчулуутын энгэр, бэлээр нийт 60-70 булш 
бий.

Цагаанчулуутын булш (баруун урдаас)

Цагаанчулуутын булш (баруунаас)

Чингисийн хэрмэн зам
Энэ дурсгал нь Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумаас эхлэн Хэнтий 
аймгийн Норовлин, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Сэргэлэн, 
Гурванзагал, Чойбалсан сумдын нутаг дээгүүр дамжин БНХАУ-ын нутаг 
хүртэл үргэлжилсэн шороон хэрэм юм. Хэрмийн хажуугаар “хоног”, “үдлэх 
газар“ гэх мэтээр нэрлэдэг гурвалжин, дөрвөлжин шороон далан нэлээд 
тааралддаг. Чингисийн хэрмэн замын нэг хэсэг тус сумын урдуур /сумын 
төвөөс урд зүгт 20 орчим км зайтай/ дайрч өнгөрдөг.

Чингисийн хэрмэн зам (зүүн хойноос)
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ДАШБЛЛБАР СУМ
Дашбалбар сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан Хэнтий аймгийн Улз голын Буриад хошууны нутгаас 
салган Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 8,7 мян.км2 газар нутагтай, 4 багтай, 3219 хүн амтай, 155528 
толгой малтай байна. Хүн амын ихэнххэсгийг буриад ястан эзэлнэ. Сумын 
төв Цагаандэв суурин нь аймгийн төвөөс хойд зүгт 180 км зайтай.
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1. Бараан тогооны булш
2. Баруун Жараахайн булгийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
3. Бөөний булангийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
4. Дуган овооны хийдийн туурь
5. Заагийн овоо
6. Төмөртэй толгойн булш
7. Улзын Улаан эргийн булш
8. Хадат толгойн булш
9. Хадатын булш
10. Хөхөө Өндөрийн булш
11. Хүйтэн Өндөрийн булш
12. Шар Тогооны хийдийн туурь
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Аашбалбар сум

1. Бараан тогооны булш

Сумын төвөөс баруун хойш 70-аад км, 
Хөх Өндөрийн хоолойн баруун урд орших 
Бараан тогооны баруун урд баруун энгэр 
бэлээр 30 гаруй дөрвөлжин булш бий.

Бараан тогооны булш (зүүн хойноос)

Бараан тогооны булш (баруун урдаас)

Баруун Жараахайн булгийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар

2. Баруун Жараахайн булгийн чулуун 
зэвсгийн дурсгалт газар

Сумын төвөөс баруун зүгт 33 орчим км, Баруун 
Жараахайн булгийн баруун хойд талд шинэ чулуун 
зэвсгийн олдвор бүхий дурсгалт газар бий. Эндээс 
хас, цахиур, боржин чулуугаар хийсэн чулуун 
ззвсгийн үлдэгдэл цөөнгүй байхын зэрэгцээ ваар, 
хүрэл эдлэлийн хэсгүүд ч байдаг.

Баруун Жараахайн булгийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар (баруун хойноос)
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3. Бөөний буяангийн чуяуун зэвсгийн дурсгаят газар
Сумын төвөөс баруун урд зүгт 32 орчим км, Бөөний буяан гэх газар хоёр эясэн эрэгцэг бий. Энд шинэ 
чуяуун зэвсгийн үед хоябогдох чуяуун зэвсгийн үядэгдэя, ояон үед хоябогдох ваар савны хэсэг зэрэг 
зүйяс ояон бий.

Бөөний булангийн чулуун зэвсгийн  д урсгалт  газар (баруунаас) Чулуун зэв

Чулуун зэвсгийн үлдэгдэлВаарны хагархай

4. Дуган овооны хийдийн туурь
Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 60-аад км, Бага 
Далайн зүүн хойд хөвөө, Дуган овооны эрд энгэрт 
энэхүү хийдийн туурь бий.

Заагийн овоо (урдаас)

Дуган овооны хийдийн туурь (урдаас)

5. Заагийн овоо
Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 23 орчим 
км, Шар Хонхорын адагт Заагийн овоо 
бий.
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Аашбалбар сум

6. Төмөртэй толгойн булш
Сумын төвөөс хойд зүгт 30 гаруй км, 
Тарвагатын бэлчирын Төмөртэй толгойн 
урд бэл, баруун энгэрээр нилээд дөрвөлх<ин 
булш бий. Зарим булшны зүүн талд хөшөө 
босгожээ.

7. Улзын Улаан эргийн булш
Сумын төвөөс баруун зүгт 35 орчим км, Улз 
голын урд эрэг, Улзын Улаан эрэг гэх газар 
Баяндун сумаас Дашбалбар сум орох замын 
дэргэд 20 гаруй дөрвөлжин булш байдаг.

Төмөртэй толгойн булш (зүүн урдаас)

Улзын Улаан эргийн булш (урдаас)

Улзын Улаан эргийн булш (зүүн хойноос)
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8. Хадат толгойн булш
Сумын төвөөс баруун тийш 23 км, Улз голын урд хөндий, 
Нарсан толгойн баруун хойд талд оршихХадат толгойн 
энгэр, бэлээр 30-аад булш бий.

Хадаттолгойн булш (баруун урдаас)

Хадаттолгойн булш (зүүнээс)

9. Хадатын булш

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 60-аад км, Хадат 
уулын баруун энгэрт 3 дөрвөлжин булш бий. Энд 
байххамгийн том булшны зүүн талд 10-аад м-т хоёр 
жижиг хөшөө байдаг.

Хадатын булш (хойноос)

Хадатын булш (баруун урдаас)
10. Хөхөө уулын булш
Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт Дөчийн голын баруун бие, Хөхөө уулын зүүн энгэрт 10-аад булш бий.
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Аашбалбар сум

11. Хүйтэн Өндөрийн булш
Сумын төвөөс баруун хойш 50 орчим км, 
Шар Тогоо уулын урд талд залган орших 
Хүйтэн Өндөрийн баруун урд энгэрт 4 
булш бий. Том дөрвөлжин булшны зүүн 
хойд талд 2-3 жижгэвтэр гонзгой чулуу 
суулгажээ.

Хүйтэн Өндөрийн булш (баруун урдаас)

12. Шар Тогооны хийдийн туурь
Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 55 орчим 
км, Шар Тогооны булгийн хойд энгэрт хоёр 
барилгын туурь байдаг.

Шар Тогооны хийдийн туурь (баруун урдаас)
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МДТАА СУМ
Матад сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Хан Хэнтий уулын хошууны Матад хан уулын хошуунаас салган 
байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний байдлаар 22,8 мян.км2 газар нутагтай, 
4багтай, 2494 хүн амтай, 95539толгой малтай байна. СумынтөвЗүүнбулаг 
суурин нь аймгийн төвөөс зүүн урд зүгт 145 км зайтай.
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1. Алтан Очиртын хийдийн туурь
2. Барчигарын хүн чулуун хөшөө
3. Билүүтийн Бүрдний голын булш, тахилын байгууламж
4. Буян Өндөрийн хүн чулуун хөшөө
5. Бүрдний голын Баруун Өндөрийн булш
6. Бүрдний голын буюу Ловхын хүн чулуун хөшөө
7. Сайн Усны хонхорын булш
8. Хайлаастын баруун амны Барчигарын булш
9. Хайлаастын булш, бичээс
10. Хамбын хийдийн туурь
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1. Алтан Очиртын хийдийн туурь
Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 35 орчим км, 
Лонходын овооны зүүн урд талд Сүмийн 
гол гэх газар Алтан Очиртын хийдийн туурь 
бий.

Алтан  Очиртын хийдийн суврагын улдэгдэл  (урдаас)

2. Барчигарын хүн чулуун хөшөө

Барчигарын хүн чулуун хөшөө (урдаас)

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 8 км, Хоором Цайдам 
нуурын урд талд, Овооттолгойн баруун урд дор, Барчигар 
гэх хадтай уулын зүүн дор Матад сумаас Сүхбаатар 
аймгийн Эрдэнэцагаан сумруу явдаг замын дэргэд энэхүү 
хүн чулуун хөшөө бий.

Барчигарын хүн чулуун хөшөө (зүүн урдаас)

Б а р ч и га р ы н  хүн  ч ул уун  х ө ш ө ө н и й  гар  зура г
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3. Билүүтийн Бүрдний голын булш, 
тахилын байгууламж

Сумын төвөөс зүүн урагш, 38-40 км, 
Бүрдний голын доод урсгал гарамны 
зүүн эрэг дээр уртрагийн дагуу цувран 
байрласан хэдэн булш, тахилын 
байгууламж бий. Мөн голын баруун 
зүүн эргээр цөөнгүй дервөпжин булш 
байна.

Билүүтийн Бүрдний голын булш, тахилын
байгууламж

Билүүтийн Бүрдний голын булш, тахилын байгууламж (зүүн урдаас)

Буян Өндөрийн хүн чулуун хөшөө 
(УРДаас)

4. Буян Өндөрийн хүн чулуун хөшөө

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 90-ээд км, Буян 
Өндөрийн овооноос зүүн хойш 10-аад км, Буян 
Өндөрийн говийн ард байх багавтар толгойн 
орой дээр энэхүүхүн чулуун хөшөө бий.

Буян Өндөрийн хүн чулуун хөшөө (урдаас)

Б уян  Ө н д ө р и й н  хүн  ч ул уун  х ө ш ө ө н и и  гар  зур а г
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Матад сум

5. Бүрдний голын Баруун Өндөрийн булш

Сумын төвөөс зүүн урагш 35 орчим км, 
Бүрдний голын Баруун Өндөрийн энгэр бэлээр 
дугуй дөрвөлжин булш, тахилын байгууламж 
нийлсэн цогцолбор дурсгал бий.

Бүрдний голын Баруун Өндөрийн булш (баруунаас)

Бүрдний голын Баруун Өндөрийн булш (урдаас)

Б үр д н и й  голы н  хүн  ч ул уун  х ө ш ө ө  (зүүн ээс )

6. Бүрдний голын буюу Ловхын хүн
чулуун хөшөө

Сумын төвөөс урагш 50 гаруй км, 
Бүрдний голын баруун хойд хөндийд 
байх намхад толгойн оройд “Ловх 
ноён” гэх хүн чулуун хөшөө бий. 
Энэхүү хөшөөг нутгийн ард иргэд жил 
бүр тахидаг ажээ.

Б үр д н и й  голы н  х ү н  ч ул уун  х ө ш ө ө н и й  гар  зур а г
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7. Сайн Усны хонхорын булш
Сумын төвөөс зүүн урагш 30-аад км, Сайн Усны 
хонхорын хойд талд өргөрөгийн дагуу дэллэн 
орших багавтар уулын энгэр бэлээр дөрвөлжин 
дугуй нийлсэн хэдэн булш бий.

Сайн Усны хонхорын булш (хойноос)

Сайн Усны Хонхорын булш (урдаас)

8. Хайлаастын баруун амны Барчигарын булш

Хайлаастын баруун амны Барчигарын булш (баруунаас)

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 50-иад км, Хайлаастын 
бичигт хаднаас зүүн урагш 3-5 км орчимд байх амыг 
Барчигарын ам буюу Хайлаастын урд ам /зарим хүмүүс 
Хайлаастын Өндөр гэдэг/ гэх бөгөөд үүний хойд урд 
хамар дээгүүр ганц нэгээрээ орших хэдэн булш бий

Хайлаастын баруун амны Барчигарын булш (зүүн урдаас)

6 6
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9. Хайлаастын булш, бичээс

Хайлаастын булш (баруунаас)

Хайлаастын бичигтхад (хойноос)

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 50-иад км, 
Хайлаастын баруун амны Ёндонгийн худгийн 
зүүн урд талд байх ургаа өндөр хадны хойд 
талын гадаргуу дээр хоёр хэсэг газар хар бэхээр 
төвд, монгол үсгээр бичсэн бичиг бий.
Мөн худгийн хойд урд хамар дээгүүр ганц 
нэгээрээ таруу орших цөөнгүй булш бий.

Хайлаастын монгол бичээс

10. Хамбын хийдийн туурь
Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 23 км, 
Жаргалант уулын баруун хойд дор 
Хамбын хийдийн туурь оршино.

Хамбын хийдийн туурин дээрх баганы суурь чулуу
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СЭРГЭЛЭН СУМ
Сэргэлэн сумыг анх 1946 онд Хэрлэнбаян нэртэйгээр байгуулж, дараа 
нь АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1961 оны 7 дугаар зарлигаар Хөгнө сумтай 
нэгтгэн Сэргэлэн сумыг байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний байдлаар 4,2 
мян.км2 газар нутагтай, 5 багтай, 2203 хүн амтай, 154692 толгой малтай 
байан. Хүн амын ихэнх нь үзэмчин ястан. Сумын төв Сэргэлэн суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун хойд зүгт 70 км зайтай.

1. Алтан уулын булш
2. Баян уулын булш
3. Баян хошууны булш
4. Бумбагарын булш
5. Гүн Саваагийн туурь, дөрвөлжин булш
6. Паршин уулын булш
7. Сүмийнбулагийн хийдийн туурь
8. Сэнжит хадны булш
9. Хавцалын амны булш
10. Хараатын булш
11. Цагаан Өндөрийн булш
12. Яргайтын булш

6 8



А О Р Н О А  А Й М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СОЁЛЫ Н ҮЛ Х Ө А А Ө Х  АУРСГАЛ

Сэргэлэн сум

1. Алтан уулын булш
Сумын төвөөс зүүн хойш 28 орчим км-т орших 
Алтан уулын баруун зүүн хормойгоор хэдэн 
дөрвөлжин булш бий. Уулын зүүн хормойд байх 
хоёр булшны зүүн талд хөшеө байна.

Алтан уулын булш (урдаас)

Алтан уулын булш, хөшөө чулуу (зүүнээс)

Баян уулын булш (урдаас)

Б а ян  у ул ы н  б у л ш  (урд аа с)

2. Баян уулын булш
Сумын төвөөс зүүн хойш 20 гаруй км, Эрүү 
тойрмын хойд биед орших Баян уулын энгэрээр 
дугуй дөрвөлжин нийлсэн 60 гаруй булш бий. 
Мөн энэ орчимд хайрган чулуун зэвсгийн 
үлдэгдэл элбэг ажээ.

Баян уулын чулуун зэвсгийн үлдэгдэл
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Сэргэлэн сум

Д О Р Н О А  А И М А Г  ДАХЬ ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮЛ ХӨ Д Л Ө Х  ДУРСГАЛ

3. Баян хошууны булш
Сумын төвөөс зүүн тийш 40-өөд км, Яхь нуурын хойд 
бие Баян хошуу уулын энгэр бэлээр олон тооны 
дөрвөлжин булш бий.

Баян хошууны булш (баруун хойноос)
Баян хошууны булш (баруун урдаас)

Бумбагарын булш (баруунаас)

4. Бумбагарын булш

Сумын төвөөс зүүн тийш 30 гаруй км, Яхь нуурын 
баруун хойд хөвөө Бумбагар уулын урд энгэр бэлээр 
цөөнгүй дөрвөлжин булш бий.

Бумбагарын булш (урдаас)

5. Гүн Саваагийн туурь, булш

Сумын төвөөс зүүн хойш 20 гаруй км, Гүн 
Саваа хэмээх уулын оройд чулуугаар барьсан 
6 барилгын туурь, хойд энгэрт нь 4 дөрвөлжин 
булш бий.

Гүн С а в а а ги й н  б у л ш  (бар уун  х о й н о о с )

Гүн Саваагийн туурь (урдаас)
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6. Паршмн уулын булш
Сумын төвөөс хойд зүгт 18 орчим км, хуучин 
баригадын төвийн баруун хойд талд орших Паршин 
уулын энгэрт 10-аад дөрвөлжин булш бий. Зарим 
булшны зүүн талд хөшөө босгосон байх ажээ.

Паршин уулын булш хөшөө чулуу (зүүнээс)

Сүмийн булагийн хурлын туурь (баруун урдаас)

8. Сэнжит хадны булш
Сумын төвөөс баруун хойш 30-аад 
км, Сэнжит хадны овооны зүүн дор 
нэг дөрвөлжин булш бий.

Хавцалын амны булш (урдаас)

Паршин уулын булш (урдаас)

7. Сүмийнбулагийн хурлын туурь
Сумынтөвөөсзүүнтийш 17 орчим км, Галын 
голын хойд хөвөө гүүрний баруун хойд талд 
Сүмийнбулагийн туурь бий.

Сэнжит хадны булш (зүүн урдаас)

9. Хавцалын амны булш
Сумын төвөөс зүүн тийш 40-өөд 
км, Баян хошуу уулын баруун хойд 
бие, Хавцалын амны эхэнд 10-аад 
булш бий.
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10. Хараатын булш
Сумын төвөөс баруун хойш 5 орчим км, Сэргэлэн 
Хараат уулын баруун урд бэлд чулуун овоолго нь 
эмх замбараагүй болсон 10-аад булш бий.

11. Цагаан Өндөрийн булш

■

Сумын төвөөс баруун хойш 27 орчим км, Цагаан Өндөр уулын зүүн урд уртрагийн дагуу сунажтогтсон 
хадтай дэл уулын баруун энгэр бэл, зоон дээгүүр дөрвөлжин дугуй нийлсэн 60 гаруй булш бий.
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Цагаан Өндөрийн булш (баруун урдаас)

Я р га й ты н  б у л ш  (бар уун  хо й н о о с )

12. Яргайтын булш
Сумын төвөөсзүүн тийш 30-аад км, Яргайт уулын 
энгэр бэлээр 20 орчим булш бий.



ХАЛХГОЛ СУМ
Халхгол сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Хан Хэнтий уулын аймгийн Халх Нөмрөг голын хошуунаас салган 
Дорнод аймгийн харьяанд Буйрнуур сум нэртэйгээр байгуулжээ. 1939 оноос 
Халхгол сум гэжнэрлэхболсон. УИХ-ын 1994 оны 62 дугаартогтоолоор Сүмбэр 
сумтай нэгтгэж төвийг нь Сүмбэр сумын төвд шилжүүлжээ. Тус сум 2009 оны 
эхний байдлаар 28,1 мян.км2 газар нутагтай, 3 багтай, 2202 хүн амтай, 64324 
толгой малтай байна. Сумын төв Хамар даваа суурин нь аймгийн төвөөс зүүн 
тийш 340 км зайтай. 1 11

1. Бавуу бэйсийн ордны туурь
2. Баянцагааны овооны бурхадын хөрөг
3. Буйр нуур орчмын бурхадын хөрөг
4. Их бурхант
5. Сүмийнбулагийн хийдийн туурь
6. Улаан Гангын туурь буюу Шарилжийн балгас
7. Утай уулын хийдийн туурь
8. Халзан уулын бурханы хөрөг
9. Халхын сүмийн туурь
10. Халхголын Пойвронгийн тохойн дурсгал
11. Хэрээ уулын булш
12. ШонхТаван толгойн хүн чулуун хөшеө
13. Эрс уулын манхан дахь бурхадын хөрөг
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1. Бавуу бэйсийн ордны туурь
Халхгол сумын төвөөс хойд зүгт 30 гаруй км, 
Халхголын баруун эрэг дээр энэхүү ордны туурь 
оршино. Нутгийнхан энэхүү туурийг шудрага 
баатар Бавуужав бэйсийн өвлийн ордон байсан 
хэмээн ярьдаг.

Бавуу бэйсийн ордны туурь (урдаас)
Бавуу бэйсийн ордны туурь (урдаас)

2. Баянцагааны овооны бурхадын хөрөг
Сумын төвөөс хойд зүгт 20 гаруй км, Халхголын 
баруун эрэг дээрх Баянцагааны овооны энгэрт 
чулуун дээр товойлгон сийлсэн суврага, Хаянхярваа 
бурханы дүрстэй 2 чулуун дурсгал бий.

Баянцагааны овооны чулуун дурсгал (баруун урдаас)

Баянцагааны овооны Хаянхярваа 
бурхан

Баянцагааны овооны Хаянхярваа бурханы гар зураг

Баянцагааны овооны суврага
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Буйр нуур орчмын бурхадын хөрөг (урдаас)

3. Буйр нуур орчмын бурхадын хөрөг
Хуучин Хаяхгоя сумын төвөөс баруун хойд зүгт 
20 гаруй км, Буйр нуурын зүүн эрэг, Загасны аж 
ахуйн урд таяын дэрстэй таяд бурхадын чуяуун 
хөргийн хэсгүүд бий. Эдгээр дурсгаяын зарим 
хэсгүүд нь усан зогсоояын орчимд байсан нь 
эясэнд дарагдсан гэнэ.
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4. Их бурхант
Их бурхант гэх энэхүү дурсгал нь сумын төвөөс 
хойд зүгт 35 орчим км, Халхголын баруун 
эргийн зүүн тийш харсан налуу энгэрт оршино. 
Их бурхантыг 1859-1864 оны үед Сэцэн хан 
аймгийн Илдэн жүн ван Тогтохтөрийн санаачлага 
удирдлагаар бүтээжээ.

Их бурхант (зүүнээс)

5. Сүмийнбулагийн хийдийн туурь
Сумын төвөөс зүүн урагш 50 гаруй км, Өвөр 
сүмийн хоолойн баруун биед Сүмийнбулагийн 
хийдийн туурь оршино.

Сүмийнбулагийн хийдийн туурь (баруун урдаас)

6. Улаан Гангын туурь буюу Шарилжийн 
балгас

Хуучин Халхгол сумын төвөөс баруун зүгт 15 
орчим км, Халхголын урд эрэг дээр Улаан Гангын 
туурь буюу Шарилжийн балгасхэмээн нэрлэгдэх 
шороон хэрэм бий. Хэрмэн дотроос Кидан улсын 
үед бүтээгдсэн ваарны хагархай хэсгүүд элбэг 
олддог.

Улаан Гангын туурь буюу Шарилжийн балгаснаас олдсон ваарны хагархайнууд

Их бурхантын дэвсгэр зураг

Улаан Гангын туурь буюу Шарилжийн балгас
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7. Утай уулын хийдийн туурь
Халхгол сумын төвөөс баруун тийш 120 гаруй 
км, Тамсагбулагийн хойд хөндий хуучин 
Тамсагбулагийн дивизийн зүүнтээ Утай уулын 
хийдийн туурь бий.

Утай уулын хийдийн туурин дээрээс олдсон эд зүйлс
Утай уулын хийдийн туурь (урдаас)

Халзан уулын бурханы 
хөрөг (урдаас)

Халзан уулын бурханы 
хөргийн гар зураг

9. Халхын сүмийн туурь
Хуучин Халхгол сумын төвөөс баруун хойд зүгт 30 
гаруй км, Буйр нуурын хойд хөндий, Халхголын 
баруун эрэгт хилийн харуулын дэргэд Халхын 
сүмийн туурь бий.

Халхын сүмийн туурь (баруун урдаас)

8. Халзан уулын бурханы хөрөг
Сүмбэрээс зүүн зүгт 45 орчим км, 
Халзан уулын баруун урд энгэрт 
бурханы хөрөг бүхий чулуун 
дурсгал бий.

Халхын сүмийн туурь (баруун урдаас)

Халхын сүмийн туурин дээрх барилгын шавар чимэглэл)
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Халхгол сум

10. Халхголын Пойвронгийн тохойн дурсгал
Сумын төвөөсзүүн урд зүгт 35 орчим км, Халхголын 
хойд эрэг, Пойвронгийн тохойд зориуд зассан 
дөрвөлжин шороон далан дээр бичний дүр бүхий 
чулуун дурсгал бий. Энэ дурсгал гадуураа усан 
шуудуутай юм.

Халхголын Пойвронгийн тохойн 
дурсгал (баруун хойноос)

Гар зураг

11. Хэрээ уулын булш
Сумын төвөөс зүүн урагш 40 гаруй км, 
Халхголын урд хөндий Хэрээ уулын зүүн дор 
10-аад булш бий. Мөн энэ орчмоор хайрган 
чулуун зэвсгийн үлдэгдэл цөөнгүй байдаг.

Хэрээ уулын булш (зүүн урдаас)

12. Шонх Таван толгойн хүн чулуун хөшөө
Хуучин Халхгол сумын төвөөс урагш 8 орчим км, 
Шонх Таван толгой хэмээх намхан толгойн орой дээр 
нэг хүн чулуун хөшөө бий.

Шонх Таван толгойн хүн 
чулуун хөшөө

Шонх Таван толгойн хүн чулуун хөшөө (урдаас)
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Эрс уулын манхан дахь бурхадын хөрөг (баруун урдаас)

13. Эрс уулын манхан 
дахь бурхадын хөрөг

Сумын төвөөс зүүн тийш 
30 орчим км, Эрс уулын 
манханд Махранзийн дүр 
бүхий 2 чулуун дурсгал 
бий.

Эрс уулын манхан дахь бурханы гар зураг Эрс уулын манхан дахь бурханы гар зураг
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ХӨЛӨНБУЙР СУМ
Хөлөнбуйр сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1946 оны 23 дугаар хурлын 
тогтоолоор Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний 
байдлаар 3,8 мян.км2 газар нутаггай, 2 багтай, 1758 хүн амтай, 75294 
толгой малтай байна. Сумын төв Баян суурин нь аймгийн төвөөс баруун 
тийш 128 км зайтай.

1. Баян Өлзийтийн булш
2. Баян Өлзийтийн хүн чулуун хөшөө
3. Жаргалантын бичээс
4. Овоот хошууны булш
5. Өгөөмөр уулын булш
6. Саруул гүний хийдийн туурь
7. Ханангийн Хар овооны булш
8. Ханангийн Хар уулын эхний булш
9. Хонин Өндөрийн булш
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Хөлөнбуйр сум

1. Баян Өлзийтийн булш
Сумын төвөөс зүүн зүгт 15 орчим км, Баян Өлзийт уулын зүүн, зүүн урд энгэр бэлээр ганц нэгээрээ 
тохиолдоххэдэн булш бий.

„  -■ ■ * *  ’ '

■ - * •  ■ ■  - -

~  ;  -

Баян Өлзийтийн булш (урдаас)

ьаян Өлзийтийн булш (зүүн урдаас)

Баян Өлзийтийн хүн чулуун хешөө (урдаас)

2. Баян Өлзийтийн хүн чулуун хөшөө
Сумынтөвеөсзүүн зүгт 14 орчим км, Баян 
Өлзийт уулын зүүн хойд дор Хөлөнбуйр 
сумаас Булган сумруу явдаг замын 
дэргэд байх багавтар чулуун овоолгын 
дээр нэг хүн чулуун хөшөө бий.

Баян Өлзийтийн хүн чулуун хөшөө Баян Өлзийтийн хүн чулуун хөшөөний гар зураг
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3. Жаргалантын бичээс
Сумын төвөөс зүүн урагш 4 орчим км, Жаргалант 
уулын оройд орших Ханан хадны хойд хормойд 
2 мөр төвд үсгээр бичсэн бичээс буй.

Жаргалантын бичигт хад (хойноос) Жаргалантын төвд бичээс (зүүн хойноос)

Овоот хошууны булш (урдаас)

5. Өгөөмөр уулын булш
Сумын төвөөс баруун урагш 10-аад км, 
Өгөөмөр уулын урд хойд энгэр бэлээр 
нилээд олон булш бий.

Ө гө ө м ө р  у ул ы н  б у л ш  (урд аа с )

4. Овоот хошууны булш
Сумын тевөөс зүүн тийш 20 гаруй км, Булган 
сумруу явдаг зам дагуу Овоот хошуу гэх газар таруу 
байрлалтай 10-аад булш бий.

Овоот хошууны булш (урдаас)

Ө гө ө м ө р  у ул ы н  б у л ш  (бар уун  хо й н о о с )
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6. Саруул гүний хийдийн туурь
Сумын төвөөс зүүн хойш 30-аад км, Хэрлэн голын хойд хөвөө, Норзонгийн овооны урд хөндий, Хэнтий 
аймгаас Дорнод аймагруу явдаг замын дэргэд энэхүү хийдийн туурь оршино.

Саруул гүний хийдийн туурь (урдаас)

Ханагийн Хар овооны булш (урдаас)

8. Ханангийн Хар уулын эхний булш
Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 22 км, Ханангийн Хар 
уулын эхэн гэх газар дөрвөлжин дугуй нийлсэн 5-6 
булш буй.

Ханангийн Хар уулын эхний булш (урдаас)

Х о н и н  Ө н д ө р и й н  б у л ш  (хо йно ос)

Саруул гүний хийдийн туурь (урдаас)

7. Ханангийн Хар овооны булш
Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 23 км, Ханангийн Хар 
овооны урд энгэрт ганц булш бий.

Ханангийн Хар уулын эхний булш ( баруун урдаас)

9. Хонин Өндөрийн булш
Сумын төвөөс зүүн тийш 16 орчим км, Баян 
Өлзийт уулын зүүн талд зэргэлдээ орших 
Хонин Өндөр гэх толгойн өвөрт 2 дөрвөлжин 
булш бий.

Х о н и н  Ө н д ө р и й н  б у л ш  (б а р у ун а а с )
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ИАГААН-ОВОО СУМ
Цагаан-Овоо сумыг Аймгийн яамны 1935 оны 25 дугаар тогтоолоор Дорнод 
аймгийн Халхгол, Түмэндэлгэр, Эрдэнэцагаан сумдын нутгаас салгаж 
Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний байдлаар 
6,5 мян.км2 газар нутагтай, 6 багтай, 3608 хүн амтай, 173500 толгой малтай 
байна. Хүн амын 90 гаруй хувийг буриад ястан эзэлнэ. Сумын төв Хөөврийн 
нуур суурин нь аймгийн төвөөс баруун хойш 120 км зайтай.

4.,. лвдаин;

^ОСОНХҮПСТАИ
977- ТҮп*1 11*'

1. Алтжийн бүрдийн булш, хөшеө чулуу
2. Баруун дөрөө буюу Хэрлэн Барс хотын туурь
3. Гомбо толгойн булш
4. Зүүн дөрөө
5. Их Давхар уулын булш
6. Овхоны булш
7. Салхит уулын булш
8. Соёмбот уулын булш
9. Хан уулын өврийн булш
10. Хөшөөт толгойн булш
11. Хүрээтийн далангийн булш
12. Чулуут толгойн булш
13. Элст голын булш
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Нагаан-Овоо сум

1. Алтжийн бүрдийн булш, хөшөө чулуу
Сумын төвөөс зүүн урагш 25 орчим км, Сүүл Өндөрийн 
баруун хойд хөндий, Алтжийн бүрдийн буруун урд 
дэвсэг дээр 1 дөрвөлжин булш, түүний зүүн хойд талд 
/ойролцоогоор 60-аад м-т/ 1 хөшөө чулуу бий. Хөшөө 
нь унасан байдалтай сул хэвтэх бөгөөд дээш харсан 
нүүрэн талд нь хөндлөн шулуун зураас түүний доогуур 
нумарсан зураас тус тус сийлжээ.

Алтжийн бүрдийн дөрвөлжин булш (урдаас)

Алтжийн бүрдийн хөшөө чулуу

Алтжийн бүрдийн хөшөө чулууны гар зураг

Хэрлэн Барс хотын суврага (зүүн урдаас)

2. Баруун дөрөө буюу Хэрлэн Барс хотын туурь
Сумын төвөөс урагш 70-аад км, Хэрлэн голын хойд 
хөндий, Баруун дөрөө нуурын зүүн урд шороон хэрэм 
бүхий эртний хотын үлдэгдэл бий. Нутгийнхан энэ 
хэрмийн үлдэгдлийг “Тогоонтөмөр хааны Барс хот” 
хэмээн нэрлэдэг бол судлаачид бусад хотын үлдэгдлээс 
ялгахын тулд “Хэрлэн Барсхот 1 ” гэж нэрлэдэг. Хэрмийн 
зүүн талд 7 давхар суврагын үлдэгдэл байх бөгөөд энэ 
нь Монгол нутагт босоогоороо үлдсэн цөөхөн дурсгалын 
нэг болно.

Баруун дөрөөгийн хэрэм (баруун урдаас)
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иагаан-Овоо сум

Гомбо толгойн булш (зүүнээс)

3. Гомбо ТОЛГОЙН булш
Сумын төвөөс зүүн урагш 20-иод км, 
Гомбо толгой н зүүн энгэрээр дөрвөлжин 
голдуу 10 гаруй булш бий.

4. Зүүн дөрөө
Сумын төвөөс урагш 70 гаруй км, Хэрлэн голын хойд хөндий, Дорнодын замын дэргэд гадуураа намхан 
шороон хэрэм бүхий эртний барилгын үлдэгдэл бий. Үүнийг нутгийнхан “Зүүн дөрөө” гэдэг бөгөөд 
судлаачид Тогтоонтөмөр хаантай холбогдолтой бусад хотын үлдэгдлээс ялгахын тулд “Хэрлэн Барс хот 
3” гэж нэрлэн заншжээ. Энэ үлдэгдэлээс баруун зүгт 15 орчим км-т Хэрлэн Барс 1 хотын туурь бий.

~ Зүүн дөрөөгийн барилгын туурь (урдаас)
Зүүн  дөрөегийн  барилгы н  туурин д ээрх  баганы  суурь  чулуу

Их Давхар уулын булш (баруун урдаас)

5. Их Давхар уулын булш
Сумын төвөөс баруун зүгт 60-аад км, Их Давхар 
хэмээх уулын энгэр бэлээр таруу байрлалтай 
30-аад булшбий. Эдгээрбулшны дийлэнхолонх 
нь дөрвөлжин булш юм.

И х Д а в х а р  у ул ы н  б у л ш  (б а р у ун а а с )
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Нагаан-Овоо сум

6. Овхоны булш

Сумын төвеөсзүүн зүгт 15 орчим км, ӨндөрХаруулын 
зүүн хойд бие, Шомбо уулын хойд талд зэргэлдээ 
орших хоёр толгойг баруун, зүүн Овхон гэж нэрлэдэг. 
Эдгээр толгойн оройгоор дөрвөлжин дугуй нийлсэн 
30-аад булш бий.

Баруун Овхоны булш (урдаас)

Зүүн Овхоны булш (зүүнээс)

Салхит уулын булш (урдаас)

7. Салхит уулын булш
Сумын төвөөс баруун тийш 20-иод км, Түмэндэлгэр уулын 
зүүн тал, Шар хадны урд талд Салхит гэх уул оршино. 
Салхит уулын энгэр, хормойгоор 15 орчим дөрвөлжин 
булш бий.

Салхит уулын булш (зүүнээс)

8. Соёмбот уулын булш
Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 20-иод км, Элст 
уулын ард залган орших Соёмбот уулын баруун 
энгэрт 1 дөрвөлжин, 10 гаруй дугуй булш бий.

С о ё м б о т  у ул ы н  б у л ш  (б а р у у н а а с )

Соёмбот уулын булш (баруун хойноос)
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иагаан-Овоо сум

9. Хан уулын өврийн булш
Сумын төвөөс баруун хойш 50 гаруй км, Өвөр 
хоолойн хойд биед орших Хан уулын өвөрт 5 
булш бий.

Хан уулын өврийн булш (урдаас)
Хан уулын булш (урдаас)

10. Хөшөөт толгойн булш
ИхДавхар уулын баруун урд оршихбагавтар нүцгэн 
толгойг нутгийнхан Хөшөөттолгой гэдэг. Энэтолгойн 
энгэрээр дөрвөлжин бололтой 5 булш бий. Зарим 
булшны зүүн талд хөшөөрхүү жижгэвтэр гонзгой 
чулуу суулгасан байх боловч ихэнх нь унажээ. Босоо 
үлдсэн 1 хөшөөний баруун талд шулуун болон доош 
нумарсан тахир зураасыг сийлсзн харагдана. Мөн 
урагшаа харсан талд шанаган тамга мэт дүрсийг 
сийлжээ.

Хөшөөт толгойн булшны 
хөшөө чулуу

Хөш өөт толгойн булшны 
хөшөөний чулууны гарзураг Хөшөөт толгойн булш (баруунаас)
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Нагаан-Овоо сум

11. Хүрээтийн далангийн булш
Цагаан-Овоо сумын Хүрээт далан 
багийн төвийн зүүн хойд талд 
3 дөрвөлжин булш бий. Эдгээр 
булшны гадаад харагдах байдал 
ижил боловч хэмжээгээрээ 
харилцан адилгүй юм.

Хүрээгийн далангийн булш (баруун урдаас)

12. Чулуут толгойн булш
Өнөөгийн Цагаан-Овоо сумын урдхан орших/Моби толгойн баруун урд/Чулууттолгойн эргэнтойрон 
олон тооны булш бий. Энд байгаа булшнуудын олонх нь дөрвөлжин хэлбэрийн булш бөгөөд хана, 
хашлага, дараасын хэлбэр хэмжээ өөр өөр ажээ.

Чулууттолгойн булш (урдаас)

13. Элст голын булш
Сумын төвөөс баруун хойш 20 гаруй км, Соёмбот 
уулын зүүн урд хөндий, Элст голын зүүн эрэг 
дээр нэг дор 20-иод дөрвөлжин булш бий. Зарим 
булшны зүүн талд жижгэвтэр чулуун хөшөө 
байна.

Элст голын булш (зүүн урдаас)

Чулууттолгойн булш (урдаас)

Элст голын булш (зүүнээс)
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ЧОИБАЛСАН СҮМ
Чойбалсан сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 7 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Хан Хэнтий аймгийн Баянтүмэн хан уулын хошуунаас 
салган Очирмөнх сум нэртэйгээр Дорнод аймгийн харьяанд байгуулжээ. 
1961 оноос Чойбалсан сум гэж нзрлэгдэх болсон байна. Тус сум 2009 оны 
эхний байдлаар 10,1 мян.км1 2 3 4 5 6 газар нутагтай, 3 багтай, 2627 хүн амтай, 
101374 мянгантолгой малтай байна. Сумын төв Хулстай суурин ньаймгийн 
төвөөс зүүн хойд зүгт 55 км зайтай.

1. Гурван Баяны хийдийн туурь
2. Ламын Гэгээний хийдийн туурь
3. Талбайн Тайж нарын хурлын туурь
4. Тэмээн хадны булш
5. Юншээбүхурлын туурь
6. Яхь нуурын булш

90
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Чойбалсан сум

1. Гурван Баяны хийдийн туурь
Чойбаясан сумын төвөөс зүүн тийш, 
Хэряэн гояын хойд хөвөөнд Гурван 
Баяны хийдийн туурь буй.

Гурван Баяны туурин дээрх барилгын шавар
эдлэлийн хэсэг

Гурван Баяны хийдийн туурь (зүүн урдаас)

Ламын Гэгээний хийдийн туурь (урдаас)

2. Ламын Гэгээний хийдийн туурь
Сумын төвөөс баруун урагш 30-аад 
км, Хэрлэн голын хойд хөвөөнөө 
Ламын Гэгээний хийдийн туурь 
оршино.

3. Талбайн Тайж нарын хурлын туурь
Сумын төвеөс зүүн тийш 60 гаруй км, 
Хэрлэн голын зүүн хойд хөвөө, Сүмийн 
Цагаан нуурын зүүнтээ хоёр барилгын 
туурь бий. Үүнийг нутгийн ард иргэд 
“Талбайн Тайж нарын хурлын туурь” гэж 
нэрийдэх ажээ.

Талбайн Тайж нарын хурлын туурин дээрх 
барилгын шавар эдлэлийн хэсэг

91



Чойбалсан сум

А О Р Н О А  А И М А Г  ААХЬ  ТҮҮХ, СО ЁАЫ Н  ҮА  Х Ө А Л Ө Х  АУРСГАЛ

Тэмээн хадны барилгын туурь (баруунаас)

4. Тэмээн хадны булш
Сумын төвөөсзүүн хойш 50 орчим км, Тэмээн 
хадны зүүн хойд тал, Баянбулагийн хойд 
дэнж дээр таруу байрлалтай 4 дөрвөлжин 
булш бий. Энд байх булшнуудын зүүн 
талд тусгайлан зассан чулуудыг суулгаж 
хөшөө босгосон байв. Хамгийн хойд талын 
булшнаас хойш 1 км орчим зайд хоёр 
барилгын туурь байдгийг нутгийнхан сүм, 
дуганы үлдэгдэл гэх ажээ.

5. Юншээбү хурлын туурь
Сумын төвөөс зүүн зүгт 45 орчим км, 
Хэрлэн голын хойд хөвөөнөө Юншээбү 
хийдийн туурь оршино.

Юншээбү хурлын туурь (зүүн урдаас)

6. Яхь нуурын булш
Сумын төвөөс баруун хойш 30-аад 
км, Яхь нуурын зүүн хойд хөвөөнөө 
таруу байрлалтай 10-аад булш, зэл 
чулууд бий.

Я х ь  н ууры н  б у л ш  (урд аа с)
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ЧҮЛУҮНХОРООТ СУМ
Чулуунхороот сумыг СнЗ-ийн 1959 оны 197 дугаар тогтоолоор Чулуунхороотын 
САА-г түшиглүүлэн байгуулжээ. Тус сум 2009 оны эхний байдлаар 6,5 мян.км1 2 3 4 5 6 7 
газар нутагтай, 3 багтай, 1576 хүн амтай, 49407 толгой малтай байна. Сумын 
төв Эрээнцав суурин нь аймгийн төвөөс зүүн хойш 248 км зайтай.

1. Галуут нуурын булш
2. Монгол Цагаан нуурын хийдийн туурь
3. Үхэртийн булш
4. Хайлангийн булш
5. Чулуун Өндөрийн булш
6. Шинэбулагийн дурсгал
7. Эрдэнэ толгойн булш
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Чулуунхороот сум

1. Галуут нуурын булш
Чулуунхороот сумын төвөөс баруун тийш 40-өөд 
км, Галуут нуурын баруунталын багавтартолгойн 
оройгоор 15 орчим булш бий.

Галуут нуурын булш (урдаас)

Галуун нуурын булш (баруун хойноос)

^  ■

' V " М  ■'»; . ' 

^   ̂ .... . . ■ , '

Монгол Цагаан нуурын хийдийн туурь (урдаас)

2. Монгол Цагаан нуурын хийдийн туурь
Сумынтөвөөсзүүнтийш50 гаруй км, Монгол 
Цагаан нуурын урд 10-аад сүм, дуганы туурь 
үлдэгдэл бий. Энэ туурины зүүн болон хойд 
талаар хэдэн дөрвөлжин булш байх бөгөөд 
заримыг нь ойрын үед ухаж сүйтгэжээ.

Монгол Цагаан нуурын булш булш (урдаас)

3. Үхэртийн булш
Сумын төвөес баруун хойш 90 орчим км, Үхэрт 
хэмээхгазарЗО-ааддөрвөлжин булшбий. Эдгээр 
булшны тавынх нь зүүн талд хөшөө чулуутай

Ү хэр ти й н  б у л ш  (урд аа с)

Үхэртийн булшны хөшөө чулуу • ■■ ■ I ■
о  5о

Үхэртийн булшны хөшөө чулууны гар зураг
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Чулуунхороот сум

4. Хайлангийн булш
Сумын төвөөс баруун хойш 80 орчим км, 
Хайлангийн хөндийд олон тооны булш бий. 
Эдгээр булшны Дэлгэр нуурын баруунтаа орших 
2 том дөрвөлжин булшны урд талын хашпага 
чулууд гадаргуу дээрзэ буга, зээр, гөрөөс, шувуу, 
үнэг зэрэг амьтдын сийлмэл зурагтай юм. Мөн энэ 
булшны зүүн талд гадаргуу дээрээ шулуун зураас 
татсан чулуу сул хэвтэнэ.

Хайлангийн булш (урдаас)

Хайлангийн булшны хөшөө чулуу

Ч ул уу т  Ө н д ө р и й н  б у л ш  (б а р у ун а а с )

Хайлангийн булш (урдаас)

Хайлангийн булшны хашлага 
дээрх сийлмэл зураг (урдаас)

Хайлангийн булшны хашлага 
дээрх сийлмэл зургийн гар зураг

5. Чулуут Өндөрийн булш
Сумын төвөөс баруун хойш 80-иад 
км, Хайлангийн хөндийн зүүн урд 
хэсэг Чулуут Өндөрийн оройгоор 3 
дөрвөлжин булш бий.
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Чулуунхороот сум

6. Шинэбулагийн дурсгал
Сумын төвөөс баруун хойш 20 
гаруй км, Шинэ булаг нуурын зүүн 
урд талын багавтар толгой дээр 
хоёр хэсэг газар өргөрөгийн дагуу 
цувуулан босгосон зэл чулууд бий. 
Үүний урд талд эрт үед эвдэгдсэн 
нэгэн булш байдаг.

7. Эрдэнэ толгойн булш
Хуучны Эрдэнэ толгойн МАА-н нэгдүгээр 
фермийн урд, Баангын нуурын зүүн урд талд 
орших хад асга ихтэй багавтар уулын энгэр 
бэлээр дөрвөлжин дугуй нийлсэн 60 гаруй булш 
бий.

Эрдэнэ толгойн булш ( зүүн хойноос)

Эрдэнэ толгойн булш (баруун урдаас)

Эрдэнэ толгойн булш (баруун хойноос)
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Дорнод аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт

Бзяндун сум
1. Аргалантын адгийн булш
2. Бэрхийн булш
3. Дамбадаржаалан хийдийн туурь
4. Дангайн давааны булш
5. Дангайн эхний булш
6. Зүүн Ханангийн тахилын онгон
7. Наранбулагийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
8. Норовлин уулын булш
9. Онхоодойн тахилын байгууламж
10. Угтамын өврийн булш
11. Угтамын хийдийн туурь
12. Улаантолгойн булш
13. Урт хошууны булш
14. Хагархай толгойн булш
15. Халиуны булш
16. Хар шогнохын булш
17. Хатан хошууны өврийн булш
18. Хороон довын балгас буюу Тогоонтөмөр хааны хэрэм
19. Чингисийн хэрмэн зам

Баянтүмэн сум
1. Баруун Өлзийтийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
2. Буяндэлгэрийн овооны булш
3. Гүнжийн хийдийн туурь
4. Дүнгэлжин уулын дурсгал
5. Их Овоотын булш
6. Сайханбулагийн эхний сүмийн туурь
7. Сүүл Өндөрийн булш
8. Хар эргийн булш
9. Хэрлэн голын Догногорын гүүрний дэргэдэх булш

Баян-Уул сум
1. Арслан толгойн булш
2. Дашдаржаагийн хийдийн туурь
3. Дашчоймболин хийдийн туурь
4. Дэлбэрхэйн голын суврагын үлдэгдэл
5. Дэлбэрхэйн Өндөрийн булш
6. Жамбалдаржаагийн хийдийн туурь
7. Зүүн хар чулуутайн булш
8. Өвөр Эрээний хормойн дурсгал
9. Паршины баруун энгэрийн дурсгал
10. Паршины хөндийн Жанчивын булш, тахилын байгууламж
11. Хайчийн баруун амны булш
12. Хайчийн голын булш
13. Хувилгаан толгойн булш, тахилын байгууламж
14. Хужиртаан уулын булш
15. Чингисийн хэрмэн зам
16. Чулуутын булш
17. Эрдэнэ гүний хийдийн туурь

Булган сум
1. Ар Уртын булш
2. Буян-Аравжихын хийдийн туурь
3. Норовлин уулын булш
4. Нүгний хийдийн туурь
5. Тугийн сүмийн туурь
6. Хар эргийн булш, тахилын байгууламж
7. Хар эргийн балгас
8. Холбоо овооны булш, чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
9. Шанагын хадах хөвийн булш, бичээс
10. Эхэн Өндөрийн булш

Гурванзагал сум
1. Айрагийн хийдийн туурь
2. Лацын амны булш
3. Сүмийн булгийн туурь
4. Хадан хөвийн хоолойн булш

5. Хөцөөгийн хоолойн дурсгал
6. Цагаанчулуутын булш
7. Чингисийн хэрмэн зам

Дашбалбар сум
1. Бараан тогооны булш
2. Баруун Жараахайн булгийн чулуун зэвсгийн дурсгалт 

газар
3. Баруун Хавцгайтын тахилын байгууламж
4. Бөөний булангийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
5. Гуулинтын дацангийн туурь
6. Дуган овооны хийдийн туурь
7. Заагийн овоо
8. Луутын булш
9. Төмөртэй толгойн булш
10. Түрхнэгийн дуганы туурь
11. Улзын Улаан эргийн булш
12. Хавцгайн зүүн энгэрийн булш
13. Хадатын булш
14. Хадат толгойн булш
15. Хөхөө Өндөрийн булш
16. Хүйтэн Өндөрийн булш
17. Цогдэлгэрийн энгэрийн булш
18. Шар Тогооны хийдийн туурь
19. Элтрүүтуулын дурсгал

Матад сум
1. Алтан Очиртын хийдийн туурь
2. Баруун хөшөөтийн хурлын туурь
3. Барчигарын хүн чулуун хөшөө
4. Билүүтийн Бүрдний голын булш, тахилын байгууламж
5. Буяндэлгэрүүлэх хийд
6. Буян Өндөрийн хүн чулуун хөшөө
7. Бүрдний голын Баруун Өндөрийн булш
8. Бүрдний голын буюу Ловхын хүн чулуун хөшөө
9. Мэргэн бандидын хийдийн туурь
10. Нарангийн хүн чулуун хөшөө
11. Сайн Усны хонхорын булш
12. Содномдаржаа Бандидын хийдийн туурь
13. Тэхэгийн хүн чулуун хөшөө
14. Үйзэнбэйсийн хошууны туурь
15. Хайлаастын баруун амны Барчигарын булш
16. Хайлаастын булш, бичээс
17. Хамбын хийдийн туурь
18. Хошуучийн хийдийн туурь
19. Хөөвөрийн говийн хүн чулуун хөшөө
20. Хүйтэнбулаг нуурын чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
21. Чимэгийн хадны бичээс
22. Шар овооны хурлын туурь
23. Эгүүрза уртадын хийдийн туурь

Сэргэлэн сум
1. Алтан уулын булш
2. Баяндунгийн хурлын туурь
3. Баян уулын булш
4. Баян хошууны булш
5. Бумбагарын булш
6. Гүн саваагийн туурь, булш
7. Паршин уулын булш
8. Сүмийн булгийн хийдийн туурь
9. Сэнжит хадны булш
10. Хавцлын амны булш
11. Хараатын булш
12. Хэрлэнбаяны хийдийн туурь
13. Цагаан Өндөрийн булш
14. Чингисийн хэрмэн зам
15. Яргайтын булш
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Халхгол сум
1. Бавуу бэйсийн ордны туурь
2. Баянцагааны овооны бурхадын хөрөг
3. Буйр нуур орчмын бурхадын хөрөг
4. Гүү Азаргын балгас
5. Дархан зөөгийн дурсгал
6. Их бурхант
7. Пойвронгийн тохойн сүмийн туурь
8. Сангийн далайн хийдийн туурь
9. Сүмийнбулгийн хийдийн туурь
10. Тамсагбулагийн шинэ чулуун зэвсгийн бууц
11. Товангийн хийдийн туурь
12. Тамсагийн хийдийн туурь
13. Түмэн Өлзийтийн хийдийн туурь
14. Улаан Гангын туурь буюу Шарилжийн балгас
15. Утай уулын хийдийн туурь
16. Халзан уулын энгэрийн бурхан
17. Халхын сүмийн туурь
18. Халхын хошууны хийдийн туурь
19. Хоолтын голын булш
20. Хулстайн хийдийн туурь
21. Халхголын Пойвронгийн тохойн дурсгал
22. Хэрээ уулын булш
23. Эрхэмсэг бэйсийн хүрээний туурь

Хөлөнбуйр сум
1. Батхаан уулын булш
2. Баргын хийдийн туурь
3. Баян Өлзийтийн булш
4. Баян Өлзийтийн хүн чулуун хөшөө
5. Даржаалин хийдийн туурь
6. Зүрхийн баруун энгэрийн булш
7. Жаргалантын бичээс
8. Овоот хошууны булш
9. Өгөөмөр уулын булш
10. Саруул гүний хийдийн туурь
11. Ханангийн Хар овооны булш
12. Ханангийн Хар уулын эхний булш
13. Хонин Өндөрийн булш
14. Цувраагийн булш
15. Энгэр Цайдмын хийдийн туурь

Цагаан-Овоо сум
1. Алтжийн бүрдийн булш, хөшөө чулуу
2. Баруун Гудантын ухаагийн дурсгал
3. Баруун дөрөө буюу Хэрлэн Барс хотын туурь
4. Баян овоотын булш
5. Гомбо толгойн булш
6. Зүүн дөрөө
7. Их Давхар уулын дурсгал
8. Норзодын Бүдүүн ухаагийн булш
9. Овхоны булш
10. Салхитуулын булш
11. Соёмбот уулын булш
12. Суврагын туурь
13. Хан уулын өврийн булш
14. Хөшөөт толгойн булш
15. Хүрээтийн далангийн булш
16. Хэрлэн Барсхотын суврага
17. Цагаан овооны хийдийн туурь
18. Чингисийн хэрмэн зам
19. Чулуун толгойн булш
20. Чулуутын Хар толгойн чулуун зэвсгийн дурсгал
21. Чулуунхороотын булш
22. Элст голын булш

Чойбалсан сум
1. Гурван Баяны хийдийн туурь

2. Тэмээн хадны булш
3. Ламын Гэгээний хийдийн туурь
4. Мээрэнгийн хурлын туурь
5. Талбайн Тайж нарын хурлын туурь
6 . Чингисийн хэрмэн зам
7. Юншээбүхурлын туурь
8. Ялгуусан хутагтын хүрээний туурь
9. Ямаат нуурын чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
10. Яхь нуурын булш

Чулуунхороот сум
1. Галуут нуурын булш
2. Жаргалант уулын булш
3. Монгол Цагаан нуурын дэргэдэх хийдийн туурь
4. Уртын хоолойн булш
5. Хайлангийн булш
6 . Чулуун Өндөрийн булш
7. Шинэбулагийн дурсгал
8. Эрдэнэ толгойн булш
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Товчилсон үгийн тайлал

АБНБУ
АДХ
АИХ
АНУ
БНМАУ
БНХАУ
БСШУЯ
ЗДТГ
икомос
МУБИС
МУИС
мхг
НҮБ
ОХУ
өмөзо
САА
СнЗ
СӨТ
УБХ
УИХ
УНБМС
ШУА
ШУХ
ЮНЕСКО

Автономит Бүгд Найрамдах Буриад Улс 
Ардын Депутатуудын Хурал 
Ардын Их Хурал 
Америкийн Нэгдсэн Улс 
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам 
Засаг Даргын Тамгын Газар
/1СОМОЗ буюу 1п{егпа1юпа1 СоипсИ оп М опитепй апб ЗКез/ Хөшөе дурсгал болон
дурсгалт газрыг хамгаалах Олон Улсын Зөвлөл
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Мэргэжлийн Хяналтын Газар
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага
Оросын Холбооны Улс
Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон
Сангийн Аж Ахуй
Сайд нарын Зөвлөл
Соёлын өвийн төв
Улсын Бага Хурал
Улсын Их Хурал
Улсын Нэгдсэн Бүртгэл-Мэдээллийн Сан 
Шинжпэх Ухааны Академи 
Шинжпэх Ухааны Хүрээлэн
/ЫМЕЗСО буюу !_1пКеб Иайопз Ебисайопа!, З аепИ с, апб СиИига! Огдап12аИоп/ 
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага
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