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Ө М НӨ Х ҮГ

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

байдалд судалгаа хийх ажлыг 2008-2015 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд байгаа билээ. 
Бид энэ ажлын хүрээнд Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, 
Орхон, Булган, Өвөрхангай Дундговь аймгийн нутагт ажиллаж 1800 орчим дурсгалт газрын дурсгалыг 
бүртгэн баримтжуулж, холбогдох мэдээллийг Улсын нэгдсэн бүртгэл-мэдээллийн сан болон нэр 
дурдсан аймгуудын 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 хадгалагдаж байгаа мэдээллийг дээрх ажлын үеэр 
цугларсан мэдээллээр баяжуулан гэрэл зургийн цуврал цомог хэвлүүлж байгаа билээ. Бид энэ удаа 
Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг багтаасан зургаа дахь цомгоо 
хэвлүүлэн та бүхний гар дээр өргөн барьж байна. Энэ удаагийн цомогт тус аймгийн нутагт орших түүх, 
соёл, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн ач холбогдолтой 119 дурсгалт газрыг сонгон авч, байршлыг 
нь газрын зурагт байрлуулан товч тайлбарын хамт оруулж, сум тус бүрийн нутагт орших дурсгалын 
жагсаалтыг ард нь хавсаргалаа.

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

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

Зохиогчид

РОКЕМОКй

ТНе Сеп1ег оТ СиИига1 НепТаде ипйег ТИе М^ЫзТгу оТ ЕйисаТюп, Си1Тиге апй ЗЫепсе, МопдоПа Ьа^е 
р1аппей То ехесиТе ТНе гед^зТгаТюп, йоситепТаТюп, т^епТогу та к тд  оТ ЫзТопса1 апй си1Тига! Ыто^аЫе 

ргореЫез оТ МопдоПа Тгот 2008 То 2015 апй й з̂ Ьетд ^тр1етепТей. 1п ТЬе Тгатешогк оТ ТЫз рго^есТ, ше 
Ьа^е гед^зТегей апй Ыдйа1 йоситепТей ^тто^аЫе ргореЫез аТ 1800 си1Тига1 зйез т  КЬепТп, ЗйкЬЬааТаг, 
^о то й , ^отодо^^, Со^^зйтЬег, Зе1епде, ^агкЬап-Ш1, ОгкЬоп, Ви1дап, О^огкЬапда^, ^ипйдо^^ Зе1епде, 
^агкЬап-Ш1, ОгкЬоп, Ви1дап рго^тсе апй даТЬегей ТЬе тТогтаТюп тТо ТЬе зТаТе Типй Тог гед^зТгаТюп апй 
тТогтаТюп оТ си1Тига1 ЬепТаде.

АЫ пд То га1з1пд ашагепезз оп Ь̂ зТог1са1 апй си1Тига1 ^тто^аЫе ргореЫез атопд риЫю, ТЬе СепТег 
оТ Си1Тига1 НепТаде Ьаз риЬНзЬей ТЬе рЬоТо саТа1одиез тс1иЫпд ТЬе тТогтаТюп апй йаТа оТ Типй Тог 
гед̂ зТгаТ1оп апй тТогтаТюп оТ си1Тига1 ЬепТаде апй таТепа1з соПесТей йиппд ТЬе гезеагсЬ шогкз. ТЫз 
й те  ше аге тТгойистд То уои ТЬе з̂ хТЬ риЬПзЬтепТ оТ рЬоТо саТа1одие тс1ийтд ТЬе Ь̂ зТог̂ са! апй си1Тига1 
^тто^аЫе ргорегйез оТ Зе1епде рго^тсе. Рог ТЫз риЬПзЬтепТ оТ ТЬе саТа1одие Ь̂ зТог1саМу, си1Тига11у, апй 
зиепТЫсаПу ^а1иаЫе 119 ^тто^аЫе ргореЫез 1осаТей т  Зе1епде рго^тсе шеге зе1есТей, тс1ийтд ТЬө1г 
ЬпеТ йезспрТюпз апй 1осаТюпз оп ТЬе тар, апй ТЬе ПзТ оТ Ыто^аЫ е ргореЫез оТ еасЬ зоитз оТ Зе1епде 
рго^тсе з̂ аТТасЬей т  ТЬе Ьаск.

ТЬе рЬоТо саТа1одие з̂ поТ Тог ТЬе асайетю изе, Й з̂ То рготоТе ТЬе риЫю ашагепезз Тог ТЬе ЬеТТег 
ипйегзТапЫпд оТ ^трогТапсе оТ ргезетпд Ь̂ зТог1са! апй си1Тига1 ^тто^аЫе ргореЫез. ^еаг геайегз, Т уои 
Ьа^е апу зиддезТюпз, спТюзтз ог Т уои шапТ То Ттй оиТ тоге аЬоиТ ТЬе ЫзТопса1 апй си1Тига1 Ыто^аЫе 
ргореЫез оТ МопдоПа, р1еазе сопТасТ из ТЬгоидЬ ТЬе аййгезз оТ оиг огдаЫгаТюп.
Ме ЬеПе^е ТЬаТ уои Ьу ге^^ештд ТЫз рЬоТо саТа1одиез, шои1й дгеаИу сопТпЬиТе Тог ргоТесТюп апй ргезегеаТюп 
оТ оиг ^тто^аЫе ргореЫез апй разз оп То оиг ТиТиге депегаТюпз.

Ме ЬеПе^е ТЬаТ уои Ьу ге^^ештд ТЫз рЬоТо саТа1одиез, шои1й дгеаТ1у сопТпЬиТе Тог ргоТесТюп апй ргезегеаТюп 
оТ оиг ^тто^аЫе ргореЫез апй разз оп То оиг ТиТиге депегаТюпз.

АиТЬогз



УДИРТГАЛ

Өнөөгийн 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, эх төрхөөр нь хөдлөх ба үл хөдлөх гэж хоёр 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 ангилсан байдаг. Үүнд:

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

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

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

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр нь нэн эрт цагаас хүн нутаглаж ирсэн өлгий нутгийн нэг, Төв Азийн 
эртний нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн гол төв болж байсан учир тэдний бүтээн бий болгож 
үлдээсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаар үлэмж баялаг орон юм. Манай улс 1992 оны Үндсэн 
хуулийн үзэл баримтлал болон олон улсын соёлын өвийн талаарх нийтлэг ойлголтод нийцүүлэн 
2001 онд шинэчлэн найруулж баталсан “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн 3 дугаар зүйлд 
“... эртний хүний оромж, отог бууц, оршин сууж байсан ул мөрийг хадгалсан соёлт давхарга, ашигт 
малтмал олборлож, боловсруулж, үйлдвэрлэл эрхэлж байсан газар, булш хиргисүүр, бунхан, 
оршуулга, тахилын газар, хөшөө чулуу, хадны сүг зураг, бичээс зэрэг археологийн дурсгал; эртний 
хот суурины үлдэгдэл, балгас, хэрэм, цайз болон уран барилгын цогцолбор, сүм дуган, хийд, 
гудамж, талбай, байшин барилга зэрэг уран барилгын дурсгал; түүхэн хүмүүсийн амьдрал, үйл 
ажиллагаатай холбоотой байшин барилга ...; түүх, соёлын цогцолбор газар; эртний хүн, амьтан, 
бичил биетэн, ургамлын чулуужсан олдвор, ул мөр, тэдгээрийг агуулсан олдворт газар” зэрэг 
дурсгалуудыг үл хөдлөх гэх ангилалд хамаатуулан хуульчилсан байдаг.

Аливаа 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 аль ч төр засгийн анхаарлын төвд байх ёстой асуудал юм.

Түүх, соёлы н үл  хөдлөх д урсгал ы г хамгаалах хууль, эрх зүй: Монголчууд эртнээс өөрсдийн 
болон бусдын өвөг дээдсийн бий болгож бүтээсэн түүх, соёлын аливаа дурсгалд хүндэтгэлтэй 

хандаж олон арга хэлбэрээр хамгаалж ирсэн баялаг уламжлалтай ард түмэн. Түүхийн шаралсан 
хуудсанд “эртний булш, хиргисүүрийг ухаж сүйтгэсэн хүнийг тодорхой тооны адуу малаар торгох 
зэрэг шийтгэл оноож байсан” тухай цөөнгүй баримт тохиолддог. Түүнчлэн үр хүүхэддээ эртний 
дурсгалт зүйлийг хөндвөөс “чөтгөр сэрнэ, чөтгөр дагана, сүнс нь хорогдоно, нүд чинь сохорно, 
гар чинь татна, муу зүйл тохиолдоно...” гэх мэтээр сургаж тэдгээрт аль болох хүндэтгэлтэй хандах 
сэтгэлтэй болгон хүмүүжүүлдэг байсан уламжлал эдүгээ ч хөдөө орон нутаг бий.

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

Дээрх дүрмээс хойш 30 гаруй жилийн турш түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах талаар 
төрөөс ямар нэг эрхзүйн баримт бичиг батлан гаргаагүй нь нэг талаас монгол нутгийг бүхэлд нь 
хамарсан эртний дурсгалуудын талаарх бүртгэл судалгаа дутмаг байсан, нөгөө талаас дэлхий 
нийтийн соёлын өвд хэрхэн хандах хандлага бүрэн төлөвшиж тогтоогүй байсантай холбоотой 
юм.

1970 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар “БНМАУ-ын Соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах 
тухай хууль” батлагдан гарчээ. Энэ хууль бол монголчуудын хэдэн зууны турш хадгалж ирсэн 
болон бүтээн туурвиж ирсэн түүх, соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах, судлан шинжлэх, сэргээн 
засварлах, сурталчилах зэрэг бүхий л 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 өөрчилж хүн 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 оноос дэлхий нийтийн хөгжлийн замд эргэлт буцалтгүй орж урьд өмнө үйлчилж 
байсан хууль, эрхзүйн баримтуудаа олон улсын нийтлэг зарчимд нийцүүлэн шинэчлэн баталж 
эхэлсэн билээ. 1992 онд Уих-аас баталсан шинэ Үндсэн хуулинд “Монголын ард түмний түүх, 
соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” хэмээн заасан 
билээ. Энэ үзэл баримтлалд нийцүүлэн 1994 онд Уих-аас ‘Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг 
хамгаалах тухай хууль”-ийг батлан гаргаж улс орон даяар мөрдүүлж эхэлсэн байна. Энэ хууль 
нь зах зээлийн харилцаанд шилжиж байсан манай улсын хувьд түүх, соёлын дурсгалын талаарх 
харилцааг зохицуулах гол хууль болоод зогсохгүй түүнээс хойш батлагдан гарсан олон хуулийн 
түүх, соёлын дурсгалтай холбоотой заалтыг нөхөхөд чухал эрхзүйн баримт болж байжээ. 1994 
оны “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-д хэд хэдэн удаа нэмэлт өөрчлөлт 
хийсний эцэст 2001 онд утга соёлын өвтэй холбоотой 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.

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

Монгол улс дэлхий нийтийн 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 улс өнөөдрийн 
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 зүйлийг хууль бусаар импортлох, экспортлох, өмчлөх эрхийг 
шилжүүлэхээс сэргийлэх тухай конвенци”-д, 2005 онд ЮНЕСКО-ийн 2003 оны “Биет бус соёлын 
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.
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Түүх, соёлы н үл хөдлөх дурсгалы н 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 ажлаар эхэлсэн гэж үздэг. Тэр цагаас хойш 
120 гаруй жилийн турш Орос, Финлянд, АНУ, Унгар, Япон, Турк, Франц, Герман, Солонгос, Хятад 
зэрэг дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачид манай үндэсний боловсон хүчнүүдтэй хамтран 
эртний түүх, соёлын дурсгалыг түүх, соёл, угсаатны зүй, археологийн шинжлэх ухааны онол, 
арга зүйн дагуу судалсаар иржээ. Энэ ажлуудын үр дүнд монгол орны нутаг дэвсгэр дээр байгаа 
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлс нь хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхийн салшгүй нэг хэсэг, 
өвөрмөц соёл иргэншилийн улбаа болохыг баталжээ. Түүнчлэн үл хөдлөх дурсгалын арвин 
баялаг мэдээллийн санг бий болгосон байна.

Аливаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулах ажил бол тухайн дурсгалыг 
хадгалж хамгаалах чиглэлээр явуулж буй анхан шатны ажил юм. Дурсгалын хэлбэр төрх, хэмжээ, 
орчны нөхцөл байдал, ашиглалтын байдал, эвдрэл гэмтэл зэргийг нарийвчлан тодорхойлж, 
гэрэл зураг, дүрс бичлэг, гар зургаар баримтжуулан мэдээлэл цуглуулах явдал бол бүртгэн 
баримтжуулах 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 нутгаар хайгуул шинжилгээний ажил 
хийж Сарьдагийн хийд, Эрдэнэзуу, баруун хүрээ зэрэг уран барилгын дурсгалыг бүртгэж гэрэл 
зургаар баримтжуулж байжээ. Судар бичгийн хүрээлэн 1935 оноос эхлэн хошуудад орон нутаг 
судлах товчоо байгуулан өөрийн төлөөлөгчийг сонгон суулгаж, идэвхитэй гишүүдийг элсүүлэх 
ажил зохион байгуулж, түүх, соёлын дурсгалын тухай мэдээ арвин ихээр цуглуулж хуримтлуулж 
байжээ.

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

Монгол улсад соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулж мэдээллийн сан бүрдүүлэх нэгдсэн тогтолцоо 
1996 оноос бүрдэж эхэлсэн гэж үздэг. 1994 онд батлагдсан ‘Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах 
тухай хууль”-ийн 2 дугаар бүлэгт Монгол улс нь түүх, соёлын дурсгалын Улсын нэгдсэн 
бүртгэл мэдээллийн сан /УНБМС/-тай, тэр нь шаталсан тогтолцоотой байхаар орсон байна. 
Энэ заалтын дагуу “Соёлын өвийн төв байгуулах тухай” Соёлын сайдын 1996 оны 07 дугаар 
тушаал гарч Музейн үзмэр сэргээн засварлах урлангийн орон тоо, төсөвт багтаан түүх, соёлын 
дурсгалт зүйлийн УНБМС-г байгуулахаар шийдвэрлэжээ. Энэ сан тухайн үеийн Соёлын яаманд 
цуглараад байсан түүх, соёлын дурсгалт зүйлстэй холбоотой судалгаа, тайлан, мэдээ зэрэг эх 
хэрэглэгдэхүүнийг татан авч, анхны бүрдүүлэлтээ хийж байжээ. Эдүгээ соёлын өвийн УНБМС 
нь олон улсын нийтлэг зарчмын дагуу монгол нутаг дахь соёлын өвийг түүх, соёлын хөдлөх, 
үл хөдлөх дурсгал /соёлын биет өв/, утга соёлын /соёлын биет бус өв/ гэсэн 3 хэсэгт ангилж 
мэдээллийн сан бүрдүүлж байна. УНБМС түүх, соёлын дурсгалын бүрдүүлэлтийг хийхдээ 1996 
онд ИКОМОС-ын Ерөнхий Ассамблейн 11 дүгээр хурлаас батлан гаргасан “Дурсгалт газруудыг 
баримтжуулах ИКОМОС-ын зарчим”-ыг баримтлахын сацуу өөрийн орны онцлогт тохирсон 
аргачлал боловсруулан ажилладаг.
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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 УНБМС дахь үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл мэдээллийн хэсэгт 
томоохон мэдээлэл бүрдүүлэлтийн ажил болсон бөгөөд, эдгээр мэдээллийг ашиглаж 1998 онд 
“Улс, аймаг, нийслэлийн, хамгаалалтад байх үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг шинэчилж, “Түүх, 
соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг анх удаа 
боловсруулан хэрэгжүүлсэн юм.

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

Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал: УБХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 1941 оны 79 дүгээр хурлын тогтоолоор “Хуучны дурсгалт зүйлсийг сахин 

хамгаалах дүрэм”-ийг баталж, түүний 2 дугаар хавсралтад нэр бүхий 15 дурсгалыг улсын 
нэгдүгээр зэрэглэлийн хамгаалалтад, 16 дурсгалыг улсын хамгаалалтад байхаар шийдвэрлэжээ. 
Энэ жагсаалт бол Монгол улс анх удаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалаа төрийн хамгаалалтад 
авсан түүхэн шийдвэр байсан юм.

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

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

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

ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн хорооноос 2004 онд Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрыг, 
2011 онд Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолборыг хүн төрөлхтний соёл, иргэншлийн 
түүхийн олон улбааг хадгалсан дурсгалтай, тэдгээр нь дэлхий дахинд нийтлэг үнэ цэнэтэй гэж
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үзэн 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 нэгж 
ширхэг түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал оршдог байна. Эдгээр дурсгалын дотор өмнө нь улс, 
аймгийн хамгаалалтад орж байсан цөөнгүй дурсгал хамрагдсан юм.

1994 оны “Түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах тухай хууль”-ийг 2001 онд УИХ-аас “Соёлын өвийг 
хамгаалах тухай хууль” болгон өөрчлөн найруулж баталсан юм. Монгол улсын нутагт сүүлийн 
10 гаруй жил явуулсан археологийн хайгуул, малтлага судалгааны үр дүнд түүх, соёл, шинжлэх 
ухааны өндөр ач холбогдолтой олон дурсгалыг шинээр нээн илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийг зайлшгүй 
хамгаалах шаардлага тулгарсан, түүнчлэн зарим 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” гэж заажээ. 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 өөрчлөлт оруулж 
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль” болгон шинэчлэн баталсан бөгөөд уг хуулийн 17.6, 17.7, 
17.8 заалтад түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хамгаалалтын бүс тогтоож байх тухай асуудал 
хэвээр тусгагдаж, талбайн хэмжээг тогтоосон заалтыг хассан байна. Засгийн газар “Соёлын 
өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн холбогдох заалтыг үндэслэн:

- 2001 оны 96 дугаар тогтоолоор Гандантэгчинлэн хийд, Гэсэр сүм, Богд хааны ногоон 
ордон, Чойжин ламын сүм, Дамбадаржаа хийд, Гэр хэлбэрт модон дуганууд буюу 
Дашчойлин хийд, Чин ван Ханддоржийн байшингийн хамгаалалтын бүсийг,

- 2002 оны 71 дүгээр тогтоолоор Архангай аймгийн Хашаат сумын нутагт орших Билгэ 
хаан, Культегины хөшөө, мөн аймгийн Хотонт сумын нутагт орших Хар балгас, 
Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт сумын нутагт орших Төвхөн хийд, Төв аймгийн Баян 
сумын нутагт орших Тоньюкукийн хөшөөний хамгаалалтын бүсийг,

- 2003 оны 190 дүгээр тогтоолоор Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутагт орших 
Уушигийн өвөрийн буган чулууны цогцолбор, Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын 
нутагт орших Аваргын балгас, Төв аймгийн нутагт орших Манзуширын хийд, 
Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн нутагт орших Дарь-Эхийн сүмийн 2 чулуун 
баганын хамгаалалтын бүсийг,

- 2004 оны 126 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутагт орших 
Баруун хүрээний туурь, Булган аймгийн Рашаант сумын нутагт орших Хөгнө тарнийн 

дээд доод хийдийн туурийн хамгаалалтын бүсийг,
- 2006 оны 70 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутагт орших Цогт 

тайжийн Цагаан байшин, бичигт хөшөө, мөн сумын нутагт орших Хар Бухын балгасны 
хамгаалалтын бүсийг,
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- 2006 оны 123 дугаар тогтоолоор Архангай, Өвөрхангай, Булган аймгийн нутагт орших 
Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын бүсийг

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

Түүх, соёлы н үл хөдлөх дурсгалы н хадгалалт хамгаалалтын өнөөгийн байдал, авч буй 
арга хэмжээ: Хээр хөдөө оршиж байгаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын өнө удаан жил 

хадгалагдахад байгалийн болон нийгмийн хүчин зүйлс ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлсээр иржээ.

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

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

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

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

Монгол улс өөрийн нутаг дээр байгаа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг анхны хэлбэр төрхөөр нь 
хадгалан үлдэх, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх 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”-ыг тус тус байгуулсан бөгөөд 1976 онд дээрх хоёр газрыг нэгтгэн “Түүх, соёлын
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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 өвийг сэргээн засварлах мэргэжилтэн бэлтгэх зэрэг 
асуудлыг иж бүрэн тусгасан “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах 
хөтөлбөр”-ийг шинээр боловсруулж Засгийн газрын 2007 оны 303 дугаар тогтоолоор баталсан 
юм. Энэхүү хөтөлбөрийг 2008-2015 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, зарим ажлуудыг холбогдох 
газрууд эхлүүлээд байна.

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

Эцэст нь, эцэг өвгөдийнхөө үлдээсэн түүх, соёлын дурсгалуудад хүндэтгэлтэй хандаж, олон арга 
хэлбэрээр хайрлан хамгаалж, сэргээн засварлаж хойч үедээ бүрэн бүтнээр нь өвлүүлэн үлдээх 
явдал бол өнөөгийн монголчууд бид бүхний эрхэм үүрэг мөн болохыг уншигч танд сануулья.
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1МТКО011СТЮМ

ТНе «̂ ^^егзИу о1 ̂ п1:еИес4иа! апй р^уз1са1 сиИига1 ЬеЫаде МегЫеМ 1гот апй сгеа1ей Ьу ЬитаЫ1у ШгоидЬ 
1Ье 1опд Ь̂ з4ог1с репоМ о1 Пте з̂ ЫаззЫеМ т1о 1апд№1е апЬ п̂1апд1Ь1е сиИига1 ЬеЫаде Ьу 1Ье̂ г 

1огтз апЬ ^еЫШез. 1п1апд̂ Ь1е сиИига! ЬеЫаде з̂ ЬеЯпеЬ аз 1Ье ргасйсез, гергезеЫайопз, ехргеззюпз, 
кпошЫде апЬ зк̂ Мз, аз ше11 аз 1Ье тз1гитеп1з, оЬ]ес1з, аЫ1ас1з апЬ аззоЫа1еМ си11ига1 зрасез, апЬ 
1апд^Ые си11ига1 ЬеЫаде т с Ы е з  а11 о1Ьег рЬуз1са! оЬ]ес1з зисЬ аз топитеп1з, Ь̂ з1ог1с ЬиПйшдз, з1а1иез, 
т и з е и т  Йетз апЬ о1Ьегз шЫсЬ Ьа^е з^дЫПсаЫ Ь̂ з1ог1с апЬ аЫзйс ^а1ие 1о МопдоНа. Тапд^Ые си11ига1 
ЬеЫаде з̂ ШеЫЫеМ аз то^аЫ е апЬ ^тто^аЫ е ргореЫез сЬагас1епгеМ Ьу 1Ье1г з1огаде, тоЬШ1у, з^гез 
апЬ аззоЫа1еМ з^дЫИсапсе м1Ь 1Ье1г ог^д^па1^оп.

Аз з1а1еЬ т  1Ье 1972 ^^Е 5 С О  “Соп^еЫюп 1ог 1Ье Рго1ес1юп о1 1Ье МоИМ Си11ига1 апЬ №1ига1 НеЫаде” 
аЬор1еЬ Ьу 1Ье 171Ь Сепега! Соп1егепсе, 1Ье “Си11ига1 НеЫаде” з̂ ЫаззЫеИ т1о 1Ьгее зиЬса1едопез Ьу 
Йз ^тто^аЫ е Ыз1тс1юпз аз 1о11ошз:

- Мопитеп1з: агсЫ1ес1ига1 шогкз, шогкз о1 топитеп1а1 зси1р1иге апЬ ратйпд, е1етеп1з ог з1гис 
1игез о1 ап агсЬео1одюа1 па1иге, шзспрйопз, са^е ИшеПтдз апЬ сотр1ех 1еа1игез, шЫсЬ аге ои1 
з1апЫпд ипЫегза1 ^а1ие 1гот 1Ье Ь̂ з1ог1с, аг!̂ з11с апЬ зЫеЫЫс рот1 о1 ̂ ^еш 

- Сгоирз о1 ЬиМ^^пд: дгоирз ог зерага1е ог соппес1еМ ЬиИЫпдз шЫсЬ, Ьесаизе о1 1Ье1г агсЫ1ес 
1иге, Ьотодепе^1у ог 1Ье1г р1асе т  1Ье 1апМзсаре, аге о1 ои1з1апЫпд ипЫегза1 ^а1ие 1гот 1Ье 
рот1 о1 ̂ ^еш о1 Ыз1огу, аг1 ог зЫепсе

- 5Мез: Могкз о1 та п  ог 1Ье сотЬтеМ шогкз о1 па1иге апМ о1 та п , апМ агеаз т с Ы т д  
агсЬео1одюа1 зйез шЫсЬ аге о1 ои1з1апЫпд ипЫегза1 ^ а Ы  1гот 1Ье Ыз1опса1, аез1Ьейс, 
е1Ьпо1од^са! ог ап1Ьгоро1одюа1 рот1з о1 ̂ ^еш)

МопдоНа з̂ опе о1 1Ье псЬез1 соиЫпез м1Ь Ь̂ з1ог1са1 апМ си11ига1 ^тто^аЫ е ргореЫез, сгеа1еМ Ьу апМ 
ИегЫеИ 1гот 1Ье потаЫ с реор1е'з 1̂ 1ез1у!е о1 Сеп1га1 Аз^а, апМ 1гапзтЫеИ 1гот депегайоп 1о депегаМоп. 
1п 2001, МопдоНа Ьаз ге^^зеИ Мз 1аш оп “Рго1ес1 о1 Си11ига1 НеЫаде” т  ассогМапсе \м1Ь 1Ье т1етайопа1 
си11ига1 ЬеЫаде рго1есйоп з1апМагМз апМ МопдоНап СопзЫЫюп о1 1992. 1п 1Ье 3гМ аЫс1е о1 1Ье 1аш 
М з1а1ез 1Ьа1, “ .. И тто^аЫ е ргореЫез т с Ы е  агсЬео1одюа1 1 Ы тд з  зисЬ аз зЬе11ег о1 апЫеЫ реор1е, 
си11ига1 1ауегз о1 апЫеЫ зе111етеп1, а р1асе изеМ 1о Ье изеМ 1ог т т т д  апМ Ыиз1гу, 1ити1из, дга^е, 
1отЬ, засЫгаа1 зйез, та п  з1опе, Меег з1опе, агсЬео1одюа1 аЫ1ас1з, госк ра^пИпдз, госк тзспрйопз, 
апЫеЫ зе111етеп1з, апЫеЫ гитз, апЫеЫ саз11ез, апЫеЫ шаПз, сотр1ех о1 агсЫ1ес1иге, 1етр1ез, 
топаз1епез, з1гее1з, з^иагез (о1М апМ ге1а1еМ м1Ь Ыз1опса1 ас1м1у), араг1теп1з апМ ЬиИЫпдз геЫ аЫ  
1о ЫмИиа1з апМ е^еЫз з^дЫИсаЫ т  Ыз1огу, Ь̂ з1ог1са1 апМ си11ига1 зйез, 1оззИз тюгоогдаЫзтз, р1ап1з 
апЫеЫ аЫта1з, апМ ра1еоп1о1одюа1 зйез.

51а1е ЫерепИепсу апМ си11иге з̂ ехргеззеМ Ьу 1Ье си11ига1 ЬеЫаде, езреЫаПу Ь̂ з1ог1са1 апМ си11ига1 
^тто^аЫ е ргореЫез. 11 з̂ о1 и1тоз1 ^троИапсе 1ог оиг д о ^е тте Ы  1о рау с1озе а11еп1юп 1о рго1ес1 апМ 
за1едиагМ 1Ье ^тто^аЫ е ргореЫез о1 МопдоНа.

аж апМ роПЫез оп рго1ес1юп о1 Мз1опса1 апМ си11ига1 ^тто^аЫ е ргорегМез: Ргот 1Ье апЫеЫ 
^ й те з  МопдоНапз Ьа^е ргезе™еИ апМ рго1ес1еМ м1Ь гезрес1 Ь̂ з1ог̂ са1 апМ си11ига1 ЬеЫаде, сгеа1еМ 
Ьу 1Ье апсез1огз. Реор1е шеге ПпеМ м1Ь 1Ыез1оск 1ог ехса^айпд апМ М атадтд апЫеЫ 1ити1из апМ 
1отЬз. А1зо 1Ье е1Мегз Ьа^е Ьееп 1еасЫпд апМ 1гапзтЫтд кпо^1еМде 1о уоипдег депегайопз аЬои1 
ргезетпд апМ гезрес1тд 1Ье ^тто^аЫ е Ь̂ з1ог1с ргореЫез. 11 з̂ ЬеНе^еИ 1Ьа1 “ТЬозе шЬо Матадез 1Ье 
^тто^аЫ е Ь̂ з1ог1с ргореЫез ^пЬегИе^ 1гот 1Ье1г апсез1огз, шои1М Ьа^е ЬаМ 1иск, зисЬ аз тее1тд шМЬ 
дЬоз1з; 1озе еуез^дМ ог а1шауз Ьа^тд зо те  ргоЫетз” е1с.

1п 1921, а11ег 1Ье Реор1е'з Ре^оЫ оп, з1а1е роНсу шаз 1огти1а1еМ 1ог рго1есйоп о1 Ыз1опса1 апМ си11ига1 
ЬеЫаде. 1пзИ1и1е о1 ^апдиаде апМ Ы1ега1иге Ьаз Ие^е1ореИ Мз т1егпа1 роМсу, 1Ьа1 з1а1ез “1пзЫи1е 1о 
ргезе^е апМ рго1ес1 1Ье госк ^пзсг^рИопз апМ госк ра^пИпдз т  МопдоНа”. ТЫз роНсу ге т а т з  аз 1Ье Пгз1 
МопдоНап ас1 1ог Ь̂ з1ог̂ са1 апМ си11ига1 рго1есйоп. “Рго1ес1юп апМ Ргезе™а1юп Реди1а1юп 1ог Н̂ з1ог1са1 
апМ Си11ига1 НеЫаде” шаз аМор1еМ Ьу 1Ье 791Ь соп1егепсе ИеЫзюп о1 РгезЫшт о1 51а1е Вада КЬига1 т  
1941.1п 1Ье геди1аИоп М з1а1ез 1Ьа1, “ТЬе Ь̂ з1ог1са1 апМ си11ига1 ЬеЫаде ех1з1̂ пд оп МопдоНап 1ет1огу, 
зЬа11 Ье т  роззеззюп о1 МопдоНапз”. А1тоз1 а11 рагадгарЬз апМ аг1^с!ез о1 1Ь̂ з геди1а1^оп аМор1еМ 1ог 
^тто^аЫ е ргорег1^ез рго1ес1^оп.
Рог а1тоз1 30 уеагз з^псе 1Ье аМор1^оп о1 1Ье аЬо^е роНЫез Мопдо1^ап до^еттеп1 М̂ Мп'1 та ке  апу 
сЬапдез 1о 1̂ пе^1Ьег Ьа^е аМор1еМ апу пеш ас1з 1ог Ь̂ з1ог1са! апМ си11ига1 Ьег^1аде ргезе™а1юп. Розз^Ыу
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й'з йие 1о п̂зи1̂ 1с1еп1: гезеагсИ, 1аск о1 реор1е'з ашагепезз гедагЫпд Ше ^троМапсе о1 рго1ес1тд 1Ие 
Ыз1опса1 апй сиИига1 ЬеЫаде.

Ву Ше сопзеп1 о1 1Ие Ргез^Ыит о1 Реор1е'з Сгеа1 КИига1, 1Ие ‘Ъаш оп Рго1ес1юп о1 Си!1ига1 Ргорегйез 
о1 Реор1е'з РериЫю о1 МопдоНа” шаз а^ор1е^ т  1970, шЫсН шаз сотргеЬепзме1у ап^ зуз1ета1юа11у 
т с Ы е й  а11 си11ига1 1ипс1^оп1пд геЫ опз апй ас1мйез соЫ аттд  гезеагсИ, ехаттайоп, сопзе^аМоп, 
ргезе^аМоп, рготойоп ап^ Ы ззеттайоп о1 М̂ з1ог1са1 ап^ си11ига1 ЬеЫаде сгеа1ей Ьу Мопдо1з. Аз а 
гези11, 1Ье ашагепезз Ьаз пзеп атопд реор1е Ьу 1Ье сег1ат Ьедгее, сЬапдеЬ 1Ье1г а№1иМе 1ошагЬз 1Ье 
си11ига1 ЬеЫаде апЬ тсгеазеМ 1Ье1г гезрес1 апЬ гезропз̂ Ь̂ 1̂ 1у аз ше11 аз 1Ье1г соп1г1Ьи11оп оп рго1ес1тд 
апЬ ргезетпд № ТЬе 1аш шаз е11ес1ме 1гот 1970 1о 1994, 1Ье репоМ о1 Ь те  1Ьа1 МопдоНап д о ^е тте Ы  
Ьаз огдаЫгеЬ питЬег о1 шогкз 1ог Ы пй1утд, гез1оппд Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 ^тто^аЫ е ргореЫез, 
а1опд \м1Ь Ызсо^еппд, гед^з1еппд, сопземпд апЬ ргезетпд 1Ьет. Сопзе^иеп11у, а питЬег о1 ас1мйез 
апЬ шогкз шеге ^тр1етеЫеМ оп си11ига1 ЬеЫаде рго1есМоп. ТЬиз 1Ье ои1зЫ шог1Ь дгаЬиаПу з1аг1еЬ 1о 
де1 1о кпош о1 МопдоНап иЫ^ие си11ига1 ЬеЫаде.

5 тс е  1990, МопдоНа Ьаз Ьееп Ме^е1ортд Метосгайс зоЫе1у. АссогЫпд1у 1Ье ас1з апЬ 1ашз шеге 
ге^^зеЬ апЬ сотЬтеМ м1Ь МетосгаМс сопсер1з. АЬор1еЬ Ьу 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1, 1Ье си11ига1 ЬеЫаде 
аз ЬеПпеЬ т  1Ье пеш сопз1̂ 1и1̂ опа1 1аш о1 1992, “МопдоНап реор1е'з Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 ЬеЫаде, 
заепсе апЬ ^п1еМес1иа! ргорег1у зЬа11 Ье ипЬег 1Ье 51а1е рго1есйоп о1 МопдоНа”. 1п ассогЬапсе ад1Ь 
№ 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1 аЬор1еЬ ‘Ъ а \ оп Рго1ес1юп о1 Нз1опса1 апЬ Си11ига1 РгорегЪез” т  1994. ТЬе 
1аш соогЫпа1еЬ питЬег о1 си11ига1 геЫюпз сотЬтеЬ  \МЬ 1Ье сопсер1з о1 Ьетосгасу. АпЬ М ЬеПпеЬ 
1Ье сЫепаз о1 оЬ^ес1з 1о Ье т с Ы е Ь  т1о Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 Ы то^аЫ е ргореЫез. 1п 2001, а11ег 1Ье 
зе^ега1 атепЬтеп1з таЬе оп “Рго1ес1юп ^ а \  о1 Н̂ з1ог1са1 апЬ Си11ига1 РгореЫез о1 1994”, аЫс1ез о1 
рго1есйоп о1 п̂1апд1Ь1е си11ига1 ЬеЫаде шеге аЬЬеЬ апЬ Ьаз сЬапдеЬ 1о 1Ье “Рго1ес1юп ^ а \  о1 Си11ига1 
НеЫаде”. 5 т с е  2001, 1Ье д о ^е тте Ы  Ьаз Ьееп еЫогстд “Рго1ес1юп ^ а \  о1 Си11ига1 НеЫаде”, т  
МопдоНа. Си11ига1 ЬеЫаде рго1есМоп апЬ ргезе™айоп з̂ сотр1е1е1у соогЫпа1еМ Ьу 1Ыз 1аш.

ТоЬау, си11ига1 ЬеЫаде ^ззиез, раг1̂ си1аг1у Ы то^аЫ е ргореЫез та11егз аге соогЫпа1еМ Ьу зо те  
аЫс1ез о1 1Ье 1о11о\тд 1ашз, зисЬ аз “Рго1ес1юп ^ а \  о1 Си11ига1 НеЫаде”, ТапЫ’, “Мтега1з”, “Рго1ес1еЬ 
Агеаз”, “С птта1 1аш” е1с.

МопдоНа Ьаз з^дпеЬ т  т1етайопа1 адгеетеп1з, сЬаг1егз апЬ соп^еЫюпз 1ог ргеземпд апЬ рго1ес1тд 
1Ье си11ига1 ЬеЫаде: “1954 ^^Е 5 С О  Соп^еЫюп 1ог 1Ье Рго1ес1юп о1 Си11ига1 Ргорег1у т  1Ье Е^еЫ о1 
АгтеЬ СоЫНсГ т  1964; “1972 ^^Е 5 С О  Соп^еЫюп 1ог 1Ье МоИМ Си11ига1 НеЫаде” т  1990; “1970 
^^Е 5С О  Соп^еЫюп оп 1Ье Меапз о1 РгоЬ^ЬШпд апЬ Рге^еЫтд 1Ье ММс̂1 1трог1, Ехрог1 апЬ Тгапз1ег 
о1 0\пегзЫ р о1 Си11ига1 Ргорег1у” т  1991; апЬ “2003 ^^Е 5 С О  Соп^еЫюп 1ог 1Ье 5а1едиагЫпд о1 1Ье 
1п1апд^Ь!е Си11ига1 НеЫаде” т  2005.

ед^з1га1юп апй гезеагсЬ о1 Мз1опса1 апИ си11ига1 ^тто^аЫ е ргореШез: ТЬе Пгз1 гезеагсЬ 
Г х апИ ехаттаМоп шогк оп ^тто^аЫ е Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 ргореЫез т  МопдоНа з1аг1еЬ т  1889, 
Ьу Ризз^ап гезеагсЬег №М ҮаИпЫзе^ а1 1Ье ОгкЬоп РЫег ^аПеу. 5 тс е  1Ьеп, 1ог о^ег а ЬипЫеЬ уеагз, 
МопдоНап гезеагсЬегз апЬ зсЬо1агз Ьа^е Ьопе та пу  гезеагсЬ шогкз апЬ ехаттаМопз оп Ь̂ з1ог̂ са1 
апЬ си11ига1 ^тто^аЫ е ргореЫез ЬазеЬ оп 1Ье агсЬео1одюа1 апЬ е1Ьпо!од^са1 1Ьеопез апЬ те1ЬоЬз, т  
соорегайоп \м1Ь 1Ье гезеагсЬегз апЬ ехрег1з о1 Ризз^а, Рт1апЫ ^5А , Нипдагу, ^арап, Ргапсе, Сегтап, 
СЬта, Когеа апЬ о1Ьегз. Аз а гези11 о1 1Ьозе гезеагсЬ \о гкз , гезеагсЬегз апЬ ехрег1з Ьа^е со те  1о 
1Ье сопс1изюп 1Ьа1 ^тто^аЫ е ргореЫез о1 МопдоНа аге тИееИ ап ^троМаЫ раг1 т  1Ье Ыз1огу апЬ 
си11иге. А1зо аз а гези11 о1 1Ьезе гезеагсЬ \о гкз , Нгз1 ^Ыогтайоп апЬ гед^з1гаИоп Ьа1аЬазе зуз1ет 1ог 
^тто^аЫ е ргореЫез \а з  сгеаЫ .

Ред^з1га1юп апЬ ИоситеЫаМоп з̂ сопзЫгеЬ аз а рптагу з1ер 1ог рго1ес1юп о1 ^тто^аЫ е ЬеЫаде 
ргореЫез. М ат оЬ^ес1Ые о1 1Ье гед̂ з1га11оп апЬ ИоситеЫайоп з̂ 1о Ыепй1у 1Ье сиггеп1 ^а1ие апЬ з1а1из 
о1 ^тто^аЫ е ргореЫез Ьу Ье1егтттд 1Ье1г з^ге, 1огт, гесеп1 сопЫйоп, Ьатадез апЬ гед^з1ег1пд апЬ 
ЬоситеЫ тд 1Ьет Ьу рЬо1о, ^№ео апЬ ЬапЬ Ы а \тд з . Ву соПесМпд 1ги1Ь1и1 ^ЫогтаМоп апЬ т а к т д  1Ье 
соггес1 гед^з1га1юпз о1 ^тто^аЫ е ргореЫез з̂ еззепйа1 1о тсгеазе реор1е'з соЫпЬЫюп оп си11ига1 
ЬеЫаде рго1есйоп, 1о со11ес1 Ье1аМе  ̂^Ыогтайоп оп си11ига1 ЬеЫаде, 1о ехат^пе апМ соп1го1 1Ье си11ига1 
Ьег^1аде е^о1и1^оп (1о сотраге раз1 апМ сиггеп1 з1а1из), апМ 1о рго^^Ме 1Ье пдЬ1 ^п1огта1^оп 1о риЫ^с, 
ге1е^ап1 д о ^е тте Ы  адепс^ез апМ 1о га^зе 1Ье̂ г а\агепезз.
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Айег Ше Реор1е'з Ре^о1и1юп, ^тто^аЫ е ргорегйез гед̂ з4га41оп апй Моситеп1а1юп з1аг1еМ т  МопдоНа 
Ьу 1Ье т1егпа1 роНсу о1 1пз4Ии̂ е о1 ^апдиаде апЬ ^^^ега^иге “1пз1:Ии4е 1ог гед^з1га1юп, ЬоситеЫайоп апЬ 
рго1ес1юп о1 Ыз1опса1 апЬ си11ига1 ЬеЫаде”. 1п ассогЬапсе шйЬ й, 1Ье 1пзЫи1е Ьаз огдаЫгеЬ гезеагсЬ 
шогкз т  Ти^, АЫЬапда^, Ви1дап, ^шигкЬапда^ рго^тсез 1ог гед^з1гаИоп апЬ ^^дИа! Моситеп1а1юп о1 
1Ье“5апЬадпп КЬНМ”, 1етр1е топаз1егу о1 “ЕгЬепе 2ии” апЬ “Вагиип КЬигее”. З тсе  1935, 1Ье Рге1ес1ига1 
РезеагсЬ СеЫегз шеге ез1аЬНзЬеМ т  е^егу рго^тсе о1 МопдоНа, апЬ гергезеп1а1№з апЬ те тЬ егз  
шеге аррот1еЫ ТЬеге1оге Ьиде атоип1 о1 ге ^ а Ы  ш1огта1юп апЬ Ьоситеп1з оп Ыз1опса1 апЬ си11ига1 
ЬеЫаде шеге да1ЬегеЬ апЬ гесо^егеЫ

А1 1Ье епЬ о1 1941, ипЬег 1Ье аМтНЫзЫаЬоп о1 Мг. Рег1ее (гезеагсЬег апЬ зс^епИз1 о1 Ыз1огу о1 МопдоНап 
АсаЬету о1 5Ыепсез) 1Ье 1пзЫи1е о1 ^апдиаде апЬ и1ега1иге,со11ес1еМ “АгсЬео1одюа1 т1огта1юп 
Ьа1аЬазе о1 МопдоНа” апЬ ргерагеЬ а пеш 1огт 1ог сиИига! ЬеЫаде гезеагсЬ та1епа1з апЬ т1огта1юп. 
ТЫз шогк Ьаз 1акеп 1шеп1у уеагз. АпЬ 1Ье Ьа1аЬазе шаз Ме^е1ореМ апЬ епЬапсеЬ аппиа11у \м1Ь пеш Ьа1а 
о1 1Ье агсЬео1одюа1 ехса^аЬопз апЬ гезеагсЬ шогкз. “АгсЬео1одюа1 тЮ гтайоп Ьа1аЬазе о1 МопдоНа” 
шаз 1Ье Ягз1 гед^з1гаИоп апЬ т1огта1юп Ьа1аЬазе 1ог си11ига1 ЬеЫаде, апЬ 1Ье Ьа1а о1 1Ье Ьа1аЬазе 
Ьаз Ьееп кер1 апЬ за^еЬ т  НапЬ МЫ1еп 1огта1 а1 1Ье 1пзЫи1е о1 АгсЬео1оду о1 МопдоНап АсаЬету о1 
5Ыепсе.

ТЬе ипЫеЬ зуз1ет 1ог Ьа1а апЬ тЮ гтайоп Ьа1аЬазе 1ог 1Ье гед^з1гаИоп апЬ Моситеп1а1юп о1 Ыз1опса1 
апЬ си11ига1 ЬеЫаде шаз сгеа1еЬ т  1996. 1п 1994, 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1 аЬор1еЬ 1Ье пеш “1Ье ^аш 1ог 
Рго1ес1юп о1 Нз1опса1 апЬ СиИига! РгореЫез” сотЫпеМ шйЬ пеш сопзЫЫюп. 1п зесопЬ рагадгарЬ о1 
1Ыз 1аш, й з1а1ез 1Ьа1 МопдоНа пееЬз 1о Ьа^е а зуз1ета1ю Ред^з1га1юп апЬ 1пЮгтаЬоп 51а1е ^а1аЬазе 
1ог СиИига1 НеЫаде”. АссогЫпд 1о 1Ь̂ з аЫс1е, т  1996 М^Ыз1ег о1 Си11иге таЬе Ыз 71Ь огЬег 1о ез1аЬНзЬ 
а Сеп1ег о1 Си11ига1 НеЫаде, 1Ьиз 1Ье ез1аЬНзЬтеп1 о1 1Ье гед^з1гаИоп апЬ т1огта1юп з1а1е Ьа1аЬазе 
шаз тсЫ еМ  т  1Ье ЬиЬде1. ТЬе Ьа1аЬазе гесемеМ 1Ье Игз1 гед^з1гаИоп апЬ ш1огта1юп о1 Ыз1опса1 
апЬ си11ига1 ЬеЫаде 1гот М1Ыз1гу о1 Си11иге, шЫсЬ шаз рге^юиз1у со11ес1еЬ Ьу 1Ье М̂ п̂ з1гу. АссогЫпд 
1о 1Ье т1егпа1юпа1 депега1 рппЫра1з, ше аге соМес1^пд Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 ЬеЫаде ш1огта1юп Ьу 
1Ьгее Ьазю са1едопез, аз то^аЫе, ^тто^аЫ е апЬ п̂1апд1Ь1е си11ига1 ЬеЫаде. МЬеп ше гед^з1ег апЬ 
Ьоситеп1 Ыз1опса1 апЬ си11ига1 ЬеЫаде т1о 1Ье Ьа1аЬазе, ше ге1ег 1о сотр1у ад1Ь 1С0М05 Рг^пс^р!ез 
1ог 1Ье РесогЫпд о1 Мопитеп1з, Сгоир о1 ВиИЫпдз апЬ 5йез, га1ЫеМ Ьу 1Ье 111Ь 1С0М05 Сепега1 
АззетЫ у т  1996.

ТЬгоидЬ 1996-1999, т  1Ье 1гатешогк о1 1Ье сгеайоп о1 “Н1з1ог̂ са1 апЬ Си11ига1 РгореЫез о1 МопдоНа” 
диЫеЬоок, зреааНз1з апЬ гезеагсЬегз о1 1Ье Сеп1ег о1 Си11ига1 НеЫаде раЫЫра1еМ т  1Ье питЬег 
о1 Яе1Ь гезеагсЬ шогкз апЬ со11ес1еЬ ш1огта1юп оп сиггеп1 з1а1из 1ог ^тто^аЫ е ргореЫез апЬ 1Ье1г 
1осаП1у. Аз а гези11, тоз1 о1 1Ье ^тто^аЫ е ргореЫез ш1огта1юп шаз со11ес1еЬ п̂1о Ред1з1га1юп апЬ 
1п1огта1юп 51а1е ^а1аЬазе о1 Си11ига1 НеЫаде. Сопзе^иепИу, 1Ье “из1 о1 Рго1ес1юп о1 Н̂ з1ог1са! апЬ 
Си11ига1 1тто^аЫ е РгореЫез 1ог 51а1е, Рго^тсе” шаз ге^^зеЫ апЬ “№1юпа1 Рго^ес1 1ог 1Ье Рго1ес1юп 
апЬ Сопзе^айоп о1 Н̂ з1ог1са! апЬ Си11ига1 НеЫаде” шаз ^тр1етеп1еЬ т1998.

ТоЬау, 1Ье 1пзИ1и1е о1АгсЬео1оду, 1пзИ1и1е о1 Ра1еоп1о1оду о1 МопдоНап АсаЬету о1 5Ыепсе, 1п1егпа1юпа1 
1пзИ1и1е 1ог 1Ье 51иЬу о1 № таЫ с С^^ШгаИопз, №1юпа1 М изеит о1 МопдоНа, ^ераМтеЫ  о1 АгсЬео1оду 
апЬ Ап1Ьгоро1оду а1 1Ье 5сЬоо1 о1 5оЫа1 5Ыепсе, №1юпа1 №мегзйу о1 МопдоНа, ^ераМтеЫ  о1 Нз1огу 
а1 МопдоНап 51а1е №№гз11у о1 ЕМисайоп, йераг1теп1 о1 АгсЬео1оду а1 итуегзйу о1 У1аапЬаа1аг 
апЬ “СЬ^пдд1з КЬаап” ипмегзйу аге т а к т д  1еда1 агсЬео1одюа1 ехса^айопз апЬ гезеагсЬ шогкз, апЬ 
соПесйпд 1Ье т1огтайоп 1ог ^тто^аЫ е ргореЫез.

Н^51опса1 апй си11ига1 ^ т т о ^ а Ые ргорегЪе5 ш рго1ес1юп о1 51а1е апд рго^т се: “Рго1ес1юп 
апЬ Ргезетайоп Ри1е 1ог Нз1опса1 апЬ Си11ига1 РгореЫез” шаз аЬор1еЬ Ьу 1Ье 791Ь соп1егепсе 

ЬеЫзюп о1 Ргез^Ыит о1 51а1е Вада КЬига1 т  1941. А1 Йз зесопЬ аррепЫх, 1Ье ргез^Ыит Ьаз ЬесЫеЬ 
1о зе1ес1 15 ^тто^аЫ е ргореЫез аз 1Ье Ягз1 Ьедгее з1а1е рго1есйоп, 16 ^тто^аЫ е ргореЫез аз а з1а1е 
рго1ес1юп. А11ег аМорйпд 1Ье Таш  оп Рго1ес1юп о1 Си11ига1 РгореЫез о1 Реор1е'з РериЫю МопдоНа” 
т  1970, Ьу 1Ье 4201Ь гезо1и1юп о1 1971 Ьу СоипсИ о1 М^Ыз1егз о1 МопдоНа, Ьаз аЬор1еЬ 1Ье “Ыз1 о1 
Рго1ес1юп о1 Нз1опса1 апЬ Си11ига1 НеЫаде о1 Реор1е'з РериЫю МопдоНа”, Ьаз зе1ес1еЬ 21 ^тто^аЫ е 
ргореЫез 1ог 1Ье з1а1е рго1ес1юп, апЬ 106 ^тто^аЫ е ргореЫез 1ог рго^1пс1а1 рго1ес1юп. АссогЫпд 1о 
1Ыз 4201Ь МеЫзюп, 1Ьезе ^тто^аЫ е ргореЫез т с Ы е  з1а1иез ЬиМ11ог те то п а ! ригрозез о1 Ь̂ з1ог̂ са1 
е^еЫз апМ шймйиа1з, со1итпз, апМ \м1Ь 1отЬз, 1ити1из, апЫеп1 зе111етеп1з, апЫеп1 гитз, та п  з1опез, 
Меег з1опез.
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“Ыз  ̂ о1 Рго1ес1юп о1 Н̂ з1:ог̂ са! апй СиИига! 1тто^аЫ е РгореЫез о1 51а1е, Рго^тсе” шаз ге^^зеЬ, 
ассогЫпд 1о 1Ие атепйтеп1з о1 “Рго1ес1юп ^ам о1 Нз1опса1 апй СиИига1 РгореЫез” о1 1994. А1 1Ие 
аррепЫх о1 233гй Ьеазюп, Ше С о ^ е тте Ы  о1 МопдоНа Иаз йеайей 1о зе1ес1 93 ^тто^аЫ е ргорегйез 
аз а з1а1е рго1ес1юп, 287 ^тто^аЫ е ргореЫез аз а рго^таа1 рго1ес1юп, ассогЫпд 1о 1Ие “Ыз1 о1 
Рго1ес1юп о1 Нз1опса1 апй СиИига! 1тто^аЫ е РгореЫез о1 51а1е, Рго^тсе апй а1у ЫаапЬаа1аг”. ТЬе 
Нз1 Ьаз зресШс ги1ез Юг апаеЫ Ыз1опса1 апЬ си11ига1 ргорегЪез.

1п 1995-1997, 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1 атепЬеЬ 1Ье Таш  о1 МопдоНа оп АЬтНЫз1га1Ше апЬ ТетЮпа! 
Ш йз апЬ ТЬе^г С о^етапсе”, апЬ ез1аЬНзЬеЬ пеш аЬтНЫз1га1Ые иЫ1з. Рог 1Ыз геазоп, 1Ье пееЬ Ю 
сЬапде 1Ье пате  о1 аЬтнЫз1га1ме иЫ1з шаз ге^ЫгеЬ Рог 1Ье “Ыз1 о1 Рго1ес1юп о1 НзЮпса! апЬ СиИига! 
1тто^аЫ е РгореЫез о1 51а1е, Рго^тсе”. А1зо 1Ье питЬег о1 Ызсо^егеЬ ^тто^аЫ е ргореЫез Ьу 1Ье 
заепсе апЬ гезеагсЬ огдаЫгайопз шеге ге^ЫгеЬ 1о Ье тс Ы е Ь  т  1Ье з1а1е рго1ес1юп. 1п 1998, Ьу 1Ье 
2351Ь Ьеазюп о1 С о ^е тте Ы , 1Ье “из1 о1 Рго1ес1юп о1 Нз1опса1 апЬ Си11ига1 1тто^аЫ е РгореЫез о1 
51а1е, Рго^тсе” шаз ге^^зеЫ 1п ассогЬапсе шйЬ Ш 120 ^тто^аЫ е ргореЫез шеге зе1ес1еЬ Рог 1Ье з1а1е 
ргоЮсйоп, 233 ^тто^аЫ е ргореЫез шеге зе1есЫ Рог рго^^пс1а! 1е̂ е1 рго1ес1юп.

1п 2004, 1Ье ^^Е 5 С О  МоЬЬ НеЫаде С оттЫ ее  шзспЬей ОгкЬоп ^аПеу СиИига1 ^апЬзсаре оп МоЬЬ 
НеЫаде Ыз1, т с Ы т д  ^а1иаЫе Ь̂ з1ог1са1 апЬ си11ига1 ЬеЫадез о1 Ьитап Ыз1огу. ОгкЬоп ^аПеу СиИига! 
^апЬзсаре Ьаз о^ег 100 сиИига! зйез апЬ аЬои1 1350 Ыз1опса1 апЬ сиИига! ^тто^аЫ е ргореЫез, 
со^еппд агеа о1 121,967 ЬеЫагез. ОгкЬоп ^аПеу Си11ига1 ^апЬзсаре Ьаз питЬег о1 ^тто^аЫ е 
ргореЫез зе1ес1еЬ 1о з1а1е апЬ рго^таа1 рго1ес1юп.

“ТЬе ^аш Рог РгоЮсйоп о1 Нз1опса1 апЬ СиИига! РгореЫез о1 1994” Ьаз Ьееп ге^^зеЬ апЬ сЬапдеЬ 1о 
“1Ье ^аш Рог Рго1ес1юп о1 Си11ига1 НеЫаде” Ьу 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1 ш 2001. Аз а гези11 о1 1Ье раз1 10 
уеагз агсЬео1одюа1 ехса^айопз апЬ гезеагсЬ шогкз, 1Ье питЬег о1 си11ига1 ргореЫез шеге Ызсо^егеЬ, 
апЬ 1иг1Ьег ргоЮсйоп шаз ге^ЫгеЬ Рог 1Ье ргезе™айоп о1 1Ьозе ргореЫез. 1п ассоЮапсе ад1Ь Ь, 1Ье 
“и̂ з1 Рог Рго1ес1юп о1 Н^з1ог^са! апЬ СиИига1 1тто^аЫ е РгореЫез о1 51а1е, Рго^тсе” шаз ге^^зеЬ Ьу 1Ье 
д о ^е тте Ы  т  2008. Оп Мау 141Ь о1 2008, 1Ье рго1ес1юп Нз1 Ьаз Ьееп ге^^зеЬ Ьу 1Ье 1751Ь гезо1и1юп 
о1 С о ^е тте Ы , апЬ 175 ^тто^аЫ е ргореЫез шеге зе1ес1еЬ аз 1Ье з1а1е рго1ес1юп, 275 ^тто^аЫ е 
ргореЫез аге ипЬег рго^тсе рго1ес1юп. 15 ^тто^аЫ е ргореЫез аге т с Ы е Ь  т  1Ье з1а1е рго1ес1юп. 40 
^тто^аЫ е ргореЫез аге ипЬег 1Ье з1а1е рго1ес1юп, 57 ^тто^аЫ е ргореЫез ипЬег рго^тсе рго1ес1юп. 
АпЬ 1ог 1Ье Пгз1 й те , ра1еоп1о1одюа1 зйез шеге зе1ес1еЬ т  1Ье рго1ес1юп Нз1 о1 1Ье з1а1е апЬ рго^тсе.

Рго1ес1юп гопе о1 ^тто^аЫ е ргорегЪез: 1п РагадгарЬ 6 о1 аЫс1е 16, 1Ье “Рго1ес1юп 1аш о1 
Нз1опса1 апЬ Си11ига1 РгореЫез о1 1994”, “С о ^е тте Ы  Ьаз зе1 ир 0.1-3 кИоте1егз о1 рго1ес1юп 

гопе агоипЬ 1Ье Ыз1опса1 апЬ си11ига1 ^тто^аЫ е ргореЫез, зисЬ аз ге т а т з  о1 апаеЫ сШез апЬ 
зе111етеп1з, ЬиИЫпдз, агсЫ1ес1иге сотр1ехез т  огЬег 1о рго^Ы  1Ье т1едЫу апЬ за1е1у 1Ьегео1 ”. 1п 
ассогЬапсе ад1Ь 1Ыз аЫс1е, зеШпд ир рго1ес1юп гопез агоипЬ 1Ье ^тто^аЫ е ргореЫез о^егзаш 1ЬеШ 
з^дпЫсапсе оп Ыз1огу, си11иге, заепсе апЬ с1аззШса1юп оп з1а1е рго1ес1юп. Ву 1Ье 241з1 гезо1и1юп 
о1 С о ^ е тте Ы  т  1997, Пгз1 рго1ес1юп гопе шаз зе1 ир агоипЬ гитз о1 КЬагкЬогит с̂ 1у, сарйа! о1 
МопдоНап Е тр ге , со^еппд ап агеа о1 9.69 з^иаге кИоте1егз.

ТЬе “Рго1ес1юп 1аш о1 Нз1опса1 апЬ Си11ига1 РгореЫез о1 1994” ге^^зеЬ апЬ сЬапдеЬ 1о “Рго1ес1юп 1аш 
о1 Си11ига1 НеЫаде” Ьу 1Ье 51а1е Сгеа1 КЬига1, т  2001. РагадгарЬз 6, 7, 8 о1 аЫс1е 17, 1Ье “Рго1ес1юп 
1аш о1 Н̂ з1ог1са! апЬ Си11ига1 РгореЫез о1 1994” ге-еп1егеЬ т1о “Рго1ес1юп ^аш о1 Си11ига1 НеЫаде” 
апЬ 1Ье аЫс1е 1ог теазигетеп1 о1 зиггоипЫпд агеаз шаз гето^еЬ

- Ву 1Ье 961Ь Ьеазюп о1 2001,1Ье рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье 
СапЬаЫедсЫЫеп КЬпЬ топаз1егу, Мопаз1егу Сезег, Сгееп Ра1асе о1 ВодЬ КЬаап,
Тетр1е о1 СЬофп ^а та , Тетр1е о1 ^атЬаЬаг]аа, Тетр1е о1 ^азЬсЬоИоп (МооЬеп 
1етр1ез), Араг1теп1 о1 СЬт ^ап КЬапЬЬог).

- Ву 1Ье 71з1 Ьес^з^оп о1 2002, рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье ^пзсг^р1еЬ топитеп1з 
1ог ВИде КЬап, тетог^а1 сотр1ех о1 Ки11едт п̂ КЬазЬаа1 зо и т  о1 АгкЬапда^ рго^^псе, 
ги^пз о1 КЬаг Ва1даз п̂ КЬо1оп1 з о и т  о1 АгкЬапда^ рго^^псе, То^кЬоп Мопаз1егу п̂ 
Ва1- 0121̂ 1 зо и т  о1 ОшогкЬапда^ рго^тсе, ^пзсг^р1^опз топитеп1 о1 Топуокик т  Вауап 
зо и т о1 То^ рго^тсе.

- Ву 1Ье 1901Ь Ьеазюп о1 2003, 1Ье рго1ес1^оп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье сотр1ех о1
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йеег з1опе саИей р1асе о1 ШзНдпп Ошог т  Вигеп1од1окЬ з о и т  о1 КЬб^здШ рго^тсе, гитз 
о1 А^агда т  ^е1дегкЬаап з о и т  о1 КНепШ рго^тсе, 1етр1е о1 МапгизЫг т  Тб^ рго^тсе, 2 
з1опе соШ тпз о1 топаз1егу ^ап-ЕкЬ т  ВаупгигкИ Ыз1пс1 о1 ЫаапЬаа1аг с̂ у̂.

- Ву 1Ье 1261Ь беЫзюп о1 2004, 1Ье рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье ш т з  о1 Вагиип 
КЬигее т  КЬагкЬопп зо и т  о1 ОшбгкЬапда^ рго^тсе, ге та тз  о1 2 1етр1е з о1 КЬодпо 
ТагЫ т  РазЬаап1 з о и т  о1 Ви1дап рго^тсе

- Ву 1Ье 701Ь беазюп о1 2006, рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье ^пзсг^р^^опз топи- 
те п ! апЬ ЬиИбтд ге т а т з  о1 ТзодШп Тзадаап Ьа^зЬт, гитз о1 КЬаг ВикЬ т  ^азЬтсЬИеп 
з о и т  о1 Ви1дап рго^тсе

- Ву Ше 123гЬ беазюп о1 2006, Ше рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипЬ 1Ье ОгкЬоп ^аПеу 
СиИига! ^апбзсаре аз тзспЬеб оп Мог1Ь НеЫаде Ыз1, т  АгкЬапда^, ОшбгкЬапда^, Ви1дап 
рго^тсе

- Ву Ше 1351Ь беЫзюп о1 2009, Ше рго1ес1юп гопез шеге зе1 ир агоипб 1Ье ра1еоп1о1одюа1 
зЬез о1 Егде1̂ 1п 2ооп т  КЬа1апЬи1ад зо и т  ^отодоЫ  рго^тсе, сотр1ех топитеп1з о1 
Опдб1 т  АИапЬи1ад з о и т  Тб^ а^тад, сотр1ех топитеп1з о1 1кЬ КЬбзЬбб1 т  ^е1дегкЬаап 
з о и т  КЬепШ рго^тсе, сотр1ех топитеп1з Од1бдсЬ1^п КЬегет, РазЬаап КЬаб, Огииг 
ТзоЫо т  Ва1зЫгее1 з о и т  о1 КЬеп^1̂ рго^тсе, Ва1бап Вегее^еп 1етр1е апб госк ра̂ п1:1пдз 
т  Отпббе1дег з о и т  о1 КЬепШ рго^тсе, сотр1ех топитеп1з о1 ^ипб ^агда1аЫ, сотр1ех 
о1 Тзе1зеп КЬап ра1асез т  КЬег1еп зо и т  о1 КЬеп4̂ 1 рго^тсе, Ыз1опс ЬиИбтд са11еб “Опббг 
КЬогзЬоо” (гесеп1 Рте Аг1 М изеит) т  СЫпдеИе^ ^^з1пс1 о1 сИу ЫаапЬаа1аг, Ь̂ з4ог1са1 
ЬиИбтд о1 Сеп1га1 С оттЫ ее о1 Реор1е'з Раг1у апб Реор1е'з С о ^ е тте Ы  (гесеп1 М изеит 
о1 1Ье Нз1огу о1 ЫаапЬаа1аг).

Сиггеп1 51а1из апб ^тр1етеп1а1юп о1 жогкз о1 1Ье рго1ес1юп о1 Ыз1опса1 апб сиИига1 
^ т т о ^ а Ые ргорегМез: Мапу о1 оиг Ыз1опса1 апб сиИига! ^тто^аЫ е ргореЫез Ьа^е а1геабу Ьееп 

без1гоуеб Ьу 1Ье Ьитап ас1ЫШез апб па1ига1 апб шеа1Ьег бесауз.

51опе топитеп1з аге батадеб, сгаскеб, Ызт1едга1еб Ьу ша1ег, ш тб, сЬетюа1 зиЬз1апсез апб 
Ьас1епа1 батадез, шЫсЬ репе1га1ез рогез апб сарШапез о1 з1опе. Апб па1ига1 Ызаз1ег аз а ^иаке, Пге, 
ша1ег Пооб, зпош апб биз1 з1огт Ьаз батадеб з1опе топитеЫ з. Моз1 о1 1Ье а11 ^тто^аЫ е ргореЫез 
т  МопдоНа Ьа^е батадеб Ьу ша1ег апб сотропеп1 Ьесате тоге  рогоиз.

5оЫа1 1ас1огз, зисЬ аз Ызгезрес1 1о сиИиге, игЬаЫгайоп, есопотю  спз^з, зрагзе рори1айоп, 
тбизЫаПгайоп, ^Мод1са1 роНсу, Ыа1юпа1 р1апп1пд, геПдюиз ^ззиез, шгопд сопзе^айоп апб рго1есйоп, 
Ьитап ^тргорег ас1ЫШез аге б а та д тд  Ыз1опса1 апб сиИига! ЬеЫадез.

РесепИу, рЬуз1са1 батадез о1 ^тто^аЫ е ргорегйез Ьа^е тсгеазеб зиЬз1апйа11у, бие 1о реор1е'з 
шогзЫр сегетоЫез. МЬеп реор1е шогзЫр, 1Ьеу о1Тег апб зргау тМк, Ьийег оИ оп з1опез, апб шгар 
1Ьет ад1Ь зИк зсаг1, шЫсЬ Ьа^е гезиИеб т  Мез1гис1юп о1 1Ьезе з1опе топитеп1з.

Тобау, зоаа1 ЬеЬа^юг Ьаз бе^е1ореб Ызгезрес1 1ог Ь̂ з1ог1са1 апб си11ига1 ЬеЫаде, реор1е аге т а к т д  
Шеда1 ехса^айопз 1о Ппб ргоП1з, 1Ьа1 а1зо саизез Мез1гис1юп апб батаде 1ог 1Ье ^тто^аЫ е ргореЫез. 
А1зо шЫтд 1е11егз ог Ыаштд ^тадез апб зутЬо1з оп апаеЫ госк ^пзсг^рИопз апб госк ратйпдз 1аке 
р1асе.

5 тс е  1940, МопдоНа Ьаз Ьееп огдаЫгтд питЬег о1 гезеагсЬ апб сопзе^айоп шогкз оп рго1ес1юп 
о1 ^тто^аЫ е ргореЫез. 1п 1944, топаз1егу Егбепе 2ии апб 1етр1е АтагЬаузда1ап1 шеге сопзе^еб 
апб гез1огеб. 1п 1960-1961,1етр1е о1 СЬофп ^а та , Сгееп Ра1асе о1 Водб КЬаап шеге сопзе^еб апб 
гез1огеб аз шеП.

1п 1971,1Ье “Адепсу о1 Асабету 1ог РезеагсЬ апб 5сЬете Р1апЫпд о1 Нз1опса1 апб Си11ига1 Ргорег1у” 
шаз ез1аЬНзЬеб т  1Ье Сеп1га1 АгсЬ^1ес1ига! 1пзЫи1е. 1п 1973, 1Ье “Рез1ога1^оп ^аЬога1огу о1 Н̂ з1ог̂ са1 апб 
Си11ига1 Ргорег1у” шаз ез1аЫ^зЬеб ипбег 1Ье Мт1з1гу о1 Си11иге. 1п 1976, Ьо1Ь огдап^га1^опз Ьаб ип^1еб 
ипбег 1Ье пате  о1 “Сопзег^а1^оп апб Рез1ога1юп ^аЬога1огу о1 Н̂ з1ог̂ са1 апб Си11ига1 Ргорег1у”. 5^псе 
1Ьа1 1^те ипШ 1995, 1Ье огдап^га1^оп Ьа^е сопзе^еб та пу  агсЫ1ес1ига1 Ьи̂ 1б^пдз, зисЬ аз Егбепе 2ии, 
АтагЬаузда1ап1, Сапбап1едсЬ^п1еп, Сгееп Ра1асе о1 Водб КЬаап, 1етр1е о1 СЬо |̂^п ^а та , сотр1ех о1 
Тзе1зеп КЬап ра1асез, топаз1егу о1 КЬасЬ^п ^а та , араг1теп1 о1 СЬт ^ап КЬапббог), Ь̂ з1ог1с Ьи^Ю^пдз 
т  А11апЬи1ад ге1е^ап1 1о 1Ье Реор1е'з Ре^о1и1^оп е1с. А1зо 1оса1 абтнЫз1га1юпз Ьа^е Ьи̂ 11 1епсез, ри1
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ТЬгоидЬ 1999-2005, Ше “№1юпа1 Рго^ес1 1ог Рго1ес1юп апЬ Сопзе^айоп о1 Н̂ з1:ог̂ са! апЬ СиИига! 
1тто^аЫ е РгореЫез” шаз ^тр1етеп1еМ, огдаЫгтд а зуз1ета1ю сопзе^аЬоп апЬ ргезе^айопз о1 
Ыз1опса1 апЬ сиИига1 ^тто^аЫ е ргорегЪез.

№ Ы п 1Ье 1гатешогк о1 1Ыз рго^ес1, Сеп1ег о1 СиИига! ЬеЫаде апЬ йз сопзе^аЮгз апЬ зреЫаПз1з 
Ьа^е сопзе^еМ апЬ ргезе™еМ ^тто^аЫ е ргореЫез, таЬе сор^ез апЬ герНсаз о1 ргореЫез Юг 1Ье 
з1огаде т  1Ье з1а1е 1ипЬ, шЫсЬ аге о1 з^дЫПсаЫ Ыз1опса1 апЬ зЫеЫЫс ^а1ие Ю МопдоНапз. АпЬ т  1Ье 
1гатешогк о1 1Ыз рго^ес1, питЬег о1 шогкз Ьа^е Ьееп ^трЮтеЫеМ, зисЬ аз ЬиИЫпд 1епсез, сопзетпд 
топазЮгу апЬ 1етр1е ЬиИЫпдз, зе11тд ир 1^дЫеп1пд аггез1егз е1с.

1п 2007, 1Ье “№1юпа1 Рго^ес1 1ог РгоЮсйоп апЬ Сопзе^аНоп о1 Нз1опса1 апЬ СиИига1 1тто^аЫ е 
РгореЫез” аЬор1еЬ Ьу 1Ье 303гЬ Меазюп о1 д о^еттеЫ , 1ог рготойпд 1Ье ^тто^аЫ е ргореЫез 
сотЬтеМ ад1Ь 1Ье т1газ1гис1иге апЬ 1оипзт, апЬ 1о ЬиМ  ̂ сарасйу о1 сопзе^аЮгз оп сиИига! ЬеЫаде 
сопзе^айоп. ТЬе рго^ес1 з̂ р1аппеМ 1о Ье ^трЮтеЫеМ 1гот 2008 Ш1 2015. ТЬе шогк Ьаз зЮМеМ. .

МопдоНап д о ^е тте Ы  ̂ з ^трЮ теЫ тд питЬег о1 шогкз оп рго1ес1юп о1 Ыз1опса1 апМ сиИига! ^тто^аЫ е 
ргореЫез, Ьи1 Й шаз Ьетд Мез1гоуеМ апМ МатадеМ Ьу 1Ье ^тргорег ас1ЫШез о1 реор1е. То з1ор апМ 
рге^еЫ 1Ыз Шеда1 ас1ЫШез оп Ь̂ з1ог1са1 апМ сиИига! ^тто^аЫ е ргореЫез, 1Ье зирроМ о1 1оса1 реор1е 
з̂ еззепйак

1п 1Ье епМ, ше зЬоиЮ а1шауз гететЬ ег 1Ьа1 оиг т а т  рг1ог̂ 1у апМ гезропзЮШ1у з̂ 1о гезрес1 апМ рго1ес1 
оиг Ыз1опса1 апМ сиИига! ЬеЫаде апМ разз Й оп 1о 1Ье 1и1иге депегайопз.

т1гойис1юп Ьоагйз пеаг 1Ье ^тто ^аЫ е  ргареЫез 1ог рго1ес1тд 1Ьет.
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СЭЛЭНГЭ АЙМ ГИЙН НҮТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЕЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ДҮРСГАЛЫН ТҮХАЙ

Сэлэнгэ аймгийн товч танилцуулга. Сэлэнгэ аймаг нь Монгол орны умард хэсэгт, зүүн, 
зүүн урд, урд талаараа Төв аймагтай, баруун урд талаараа Орхон, баруун талаараа Булган 

аймагтай, хойд талаараа ОХУ-ын АБНБУ-тай тус тус хиллэн 43.0 мян.км2 газар нутаг эзлэн 
оршдог. Аймгийн төв нь Сүхбаатар хот, Улаанбаатар хотоос 311 км зайтай.

Сэлэнгэ аймгийн газар нутаг нь Ардын хувсгалаас өмнө Халхын Түшээт хан аймагт, 1923 оноос 
Богд хан уулын аймагт тус харьяалагдаж байжээ. 1931 оны УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 5 дугаар 
тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийг “Тариалангийн аймаг“ нэртэйгээр байгуулжээ. 1938 онд Булган 
аймгийг шинээр байгуулахад тус аймгийн баруун хэсгийн сумдын нутгаас шилжүүлсэн байна. 
Сэлэнгэ аймгийг АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1956 оны 102 дугаар зарлигаар татан буулгаж сумдыг 
нь Төв, Булган аймагт хуваан харьяалуулжээ. Үүнээс 3 жилийн дараа АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
1959 оны 222 дугаар зарлиг гарч тус аймгийг дахин байгуулахаар болсон байна.

Өнөөдөр Сэлэнгэ аймаг нь Алтанбулаг, Баруунбүрэн, Баянгол, Ерөө, Жавхлант, Зүүнбүрэн, 
Мандал, орхон, орхонтуул, Сайхан, Сант, Сүхбаатар, түшиг, хушаат, хүдэр, цагааннуур, Шаамар 
гэсэн засаг захиргааны 17 сум 49 багтай. тус аймагт халх ястнууд зонхилсон 47.1 мянган ард 
иргэд оршин сууж амьдарч байна.

Сэлэнгэ аймгийн газар нутаг нь эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, өвлийн дундаж температур 
-21° - -23°С, зуны дундаж температур +14° - +18°С, жилд дунджаар 250-450 мм хур тунадас 
унадаг. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн ихэнх хувийг тайгын цэвдэгт, намгийн цэвдэгт, хар шороо, хар 
хүрэн, нимгэн хар шороо, татмын, хээрийн хүрэн хөрс зонхилсон уулархаг газрын гадарга эзлэнэ. 
Аймгийн нутаг дээгүүр Сэлэнгэ, Орхон, Туул, Хараа, Ерөө, Цөх, Зэлтэр, Хүдэр, Минж, Шарын гол 
зэрэг Монгол орны томоохон гол мөрөн урсдаг. Нутгийн баруун хэсэгт Бүтээл, Бүрэнгийн нуруу, 
зүүн өмнөд хэсэгт Хан Хэнтийн нурууны салбар уулс бий. Сэлэнгэ аймгийн нутагт томоохон нуур 
цөөрөм байхгүй ч Цагаан Ишгэнт, Дардай, Гүн, Гялаан гэх мэт талбай багатай цөөнгүй нуур бий.

Тус аймгийг 1932, 1976 онуудад Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор, 2009 онд 
Сүхбаатарын одонгоор тус тус шагнаж байжээ.

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын д урсгал ы г бүртгэж судалсан тухай тойм.
Сэлэнгэ аймаг нь хойд талаараа одоогийн ОХУ-ын АБНБУ-тай хил залган оршдог учир 

Монголын бусад аймгуудаас нилээд эрт түүхийн дурсгалыг шинжлэх ухааны үүднээс судласан 
байдаг.

1912 онд одоогийн Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг Хиагт голын баруун эрэгт геологич 
Н.П.Михно дээд палеолитын үед холбогдох цөөн олдвор цуглуулж байсан ба түүнээс хойш 
1923, 1925 онуудад дахин хайгуул болон малтлага судалгаа хийж дээд палеолитын үеийн арвин 
баялаг хэрэглэгдэхүүнийг илрүүлжээ. 1926 онд мөн тэр орчмоос В.И.Лисовский хуучин чулуун 
зэвсгийн дээд үед холбогдох олон тооны эдлэлүүдийг түүвэрлэн олсны дотор говийн төрхийн 
үлдэцнүүд, хянгар, хусуур, ялтас, хутган ялтас зэрэг олон арван сонирхолтой олдвор байжээ. 
Эдгээр олдворууд эдүгээ Хиагтын музейд хадгалагдаж байна.

1927 онд Буриад эрдэмтэн Б.Бямбаев Сэлэнгийн саваар хайгуул хийж цөөнгүй дурсгалын 
илрүүлэн олж судалжээ.

1930-аад оны үед Д.Букинич Алтанбулагийн орчмоос түүсэн хэрэглэгдэхүүн дотор шинэ чулуун 
зэвсгийн үеийн аргаар хийсэн том хэмжээний чулуун зэвсгүүд олон байжээ.

1960-аад оны үед археологич Д.Пэрлээ Орхон сумын Цантын эртний хотын орчимд судалгаа 
хийж 1961 онд “Монгол Ард Улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон” номондоо оруулсан 
байдаг. Цантын хотын туурийг 1994, 1996 онуудад Монгол-Солонгосын хамтарсан “Дорнод 
Монгол” төслийн хээрийн шинжилгээний анги давтан судалжээ.
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1960-1970-аад оны үед Зөвлөлтийн эрдэмтэн Н.М.Шепетильников, Монголын эрдэмтэн Д.Пэрлээ, 
Д.Даажав, Д.Майдар нар Баруунбүрэн сумын нутаг, Бүрэнхан уулын өвөрт орших Амарбаясгалант 
хийдийг түүх, уран барилгын талаас нь, хийдийн голд байх гэрэлт хөшөөний бичээсийг бичээс 
судлалын үүднээс судлаж тус тусын бүтээлдээ оруулжээ. Энэ судалгааны ажил өнөөдөр ч 
залгамж халаатай үргэлжилж байна.

1964 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн ЭША, археологич Н.Сэр-Оджав, Д.Дорж, Болгарын 
эрдэмтэн С.Михайлов нарын бүрэлдэхүүнтэй “Сэлэнгийн шинжилгээний анги” Орхон Зэлтэр, 
Ерөө, Хүдэр голын сав дагуу хайгуул хийж түүхийн олон үед холбогдох булш, хиргисүүр, хадны 
зосон зураг, хүн чулуун хөшөө, буган чулуун хөшөө зэрэг олон дурсгалыг илрүүлэн олж бүртгэсэн 
байна.

1966 онд археологич Ц.Доржсүрэн өнөөгийн Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум, Төв аймгийн Борнуур 
сумдын зааг, Бороогийн голын зүүн эрэгт орших шороон овгор далан бүхий эртний сууринг судалж 
Хүннүгийн үеийнх болохыг нь тогтоожээ. Энэхүү дурсгалыг 1987, 1990 онд Д.Цэвээндорж нар, 
2005-2007 онд Монгол-Швейцарын хамтарсан археологийн хээрийн шинжилгээний анги давтан 
судалсан байна.

Монголын нэрт газарзүйч, эрдэмтэн о.намнандорж 1960-1980-аад оны дунд үе хүртэл Монголын 
хөдөө нутгуудаар хээрийн шинжилгээний ажлаар явахдаа зам зуурт тааралдаж байсан түүх, 
соёлын дурсгалыг бүртгэж, товч тодорхойлолт бичиж байжээ. түүний бүтээлүүд дунд Сэлэнгэ 
аймгийн нутагт орших цөөнгүй дурсгал тэмдэглэгдсэн байдаг юм. о.намнансүрэн хээр хөдөө 
орших түүхийн дурсгалуудыг бүртгэж тэмдэглэхээс гадна тэдгээрийг хэрхэн хамгаалах, сэргээн 
засварлах талаарх асуудлыг хөндсөн цөөнгүй өгүүлэл, нийтлэл бичиж хэвлүүлсэн юм.

1976 онд А.о ч и р , С.харжубай нарын бүрэлдэхүүнтэй “МЗтСхЭ-ийн бичээс судлалын анги” 
Сэлэнгэ аймгийн нутагт хайгуул судалгаа хийж өнөөгийн Мандал сумын нутаг Бороо голын зүүн 
хөвөөнд байсан хятад бичээстэй хөшөөг илрүүлэн олж, судалжээ.

1979 онд Монголын эрдэмтэн Д.Дорж, Зөвлөлтийн эрдэмтэн академич а.П.окладников нарын 
бүрэлдэхүүнтэй МЗтСхЭ-ийн Чулуун зэвсгийн үе судлах анги Сэлэнгэ аймгийн нутагт хайгуулын 
ажил гүйцэтгэж олон арван чулуун зэвсгийн дурсгалт газрыг илрүүлэн олж тэмдэглэжээ.

1980 онд доктор Д.цэвээндорж, Зөвлөлтийн эрдэмтэн академич а.П.окладников, Ю.С.худяков 
нарын бүрэлдэхүүнтэй хархорины шинжилгээний анги Баруунбүрэн сумын нутагт орших 
Шувуутайн хадны зургийн дурсгалыг илрүүлэн олж судалжээ.

1981 онд Зөвлөлтийн эрдэмтэн в.в.волков “Монголын буган чулуу” хэмээх бүтээлдээ орхон 
сумын нартын өвөр, орхонтуул сумын өгөөмөрийн ар, хүдэр сумын хадан хошууны овооны / 
бүтээлд хүдэрийн гол хэмээн бичсэн Б.Д/ буган чулуун хөшөөдийг товч тодорхойлолт, гар зургийн 
хамт оруулсан байна.

1990 онд ШУА-ийн түүхийн хүрээлэнгийн археологич Д.Баяр, х.Лхагвасүрэн нар Сэлэнгэ 
аймгийн нутагт ажиллаж олон тооны дурсгалыг давтан болон шинээр илрүүлэн бүртгэжээ. Дээрх 
шинжилгээний ажлын хүрээнд илрүүлж бүртгэсэн орхон сумын нартын ар, орхонтуул сумын 
Шар усны голын хүн чулуудыг доктор Д.Баяр 1997 онд хэвлүүлсэн “Монголын төв нутаг дахь 
түрэгийн хүн чулуу” бүтээлдээ гар зураг товч тайлбарын хамт оруулсан байдаг. харин түүний алга 
болсон хэмээн тэмдэглэсэн Шар усны голын хүн чулуун хөшөөг 2010 онд Соёлын өвийн төвийн 
мэргэжилтэн судлаачид тус суманд ажиллах үеэрээ нутгийн иргэдээс сурвалжлан мөшгисөөр 
эдүгээ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн музейн үүдэнд нүүрээр нь баруун тийш харуулан суулгасан хүн 
чулуун хөшөө мөн болохыг аман мэдээ, тодорхойлолт, урьд өмнө үйлдсэн гар зураг зэрэгтэй 
харьцуулан үзэж тогтоосон билээ.

1994 онд Монгол-Солонгоын хамтарсан “Дорнод Монгол“ төслийн хээрийн шинжилгээний анги 
орхон сумын нутагт археологийн хайгуул судалгаа хийсэн байна.
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1996 онд ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн ЭША, археологич Д.Эрдэнэбаатар, Б.Цогтбаатар нар 
Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутаг Тавтын талын орчимд археологийн урьдчилсан хайгуул хийж 
нийт 25 орчим булш, хиргисүүрийг бүртгэсэн байна.

1997 онд Солонгос-Монголын хамтарсан “Мон-Сол” судлаачид Алтанбулаг сумын Улаан бургас 
хэмээх газраас неолитын үед холбогдох чулуун зэвсгийн суурин, дархны газрыг илрүүлэн олж 
судалжээ. Мөн Цагааннуур сумын нутгаас зосон зургийн дурсгалыг шинээр илрүүлсэн байна.

1996-1999 онд Г.Гонгоржав, Г.Энхбат нарын бүрэлдэхүүнтэй хээрийн шинжилгээний баг “Монгол 
нутаг дахь түүх соёлын дурсгал” сэдэвчилсэн лавлах бүтээх ажлын хүрээнд Сэлэнгэ 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 Сө у н БМС-д хадгалагдаж байна.

2000 онд Монгол-орос-америкийн хамтарсан “Монголын чулуун зэвсгийн үе“ төслийн хээрийн 
шинжилгээний анги тус аймгийн нутагт хайгуул судалгааны ажил гүйцэтгэжээ. Мөн онд ШУА- 
ийн археологийн хүрээлэнгийн археологийн судалгааны төвийн шинжилгээний анги Мандал 
сумын дэргэдэх Мандал толгойн агуйгаас сөөлжир чагтан тэмдэг бүхий зосон зургийн дурсгалыг 
илрүүлэн олж 2004 онд нийтлүүлжээ.

2005 онд МУиС-ийн нШУС-ийн багш З.батсайханы удирдсан оюутны дадлага шинжилгээний 
анги Ерөө сумын Карниковын ам, баруунбүрэн сумын бургалтайн голын хөндийд археологийн 
хайгуул хийж нийт 70 гаруй булш илрүүлэн олжээ. тэд эдгээр дурсгалт газруудаас цөөнгүй 
булшийг малтан судалж түүх, соёлын олон арван сонирхолтой олдворыг олсон байна.

2006 онд ШУА-ийн түүхийн хүрээлэнгийн ЭША С.өлзийбаярын удирдсан МУиС-ийн нШУС-ийн 
оюутны хээрийн шинжилгээ, судалгааны анги Сант /хуучнаар цагаантолгойн САА/ сумын өгөөмөр 
хайрханы орчимд археологийн судалгаа хийж түүхийн олон үед холбогдох 112 булшийг илрүүлэн 
олж бүртгэжээ. Мөн тэд хүннүгийн үед холбогдох 4 булшийг малтан судалж гоёл чимэглэл, зэр 
зэвсэг, ахуйн сав суулганы холбогдолтой цөөнгүй олдворыг олсон байна.

2007 онд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн музей, МхГ, хүдэр сумын 
ЗДтГ-тай хамтран тус сумын төмөртэйн голын савд археологийн бэсрэг хайгуулын ажлыг хийж 
гүйцэтгэжээ. Уг ажлын хүрээнд голын зүүн эрэгт орших хавтгай чулуудаар өрж доторлосон 3 зуух, 
цагдаа толгойн орчимд мөн адил 2 зуухыг илрүүлэн олж шохой шатаах зуух байсныг тогтоож 
бүртгэн баримтжуулжээ.

2008 онд Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн музей, МхГ-тай хамтран өөрийн нутаг дахь түүх, соёлын үл 
хөдлөх дурсгалыг бүртгэн баримтжуулж мэдээллийн сан үүсгэсэн байна. Судалгааны баг энэ 
ажлын хүрээнд 16 сумын нутагт орших 800 гаруй ширхэг дурсгалыг анхан шатны байдлаар 
бүртгэж, гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулжээ.

Дээр тоймлон дурдсан судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнд өнөөгийн Сэлэнгэ аймгийн нутаг 
дахь түүх, соёлын дурсгалын талаарх мэдээллийн сан бүрдэж байна. цаашид энэ ажил өргөжин 
тэлж тус аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын дурсгалын сан хөмрөгийг улам бүр баяжуулж, хүн 
төрөлхтний түүхэнд эзлэх байр суурийг өргөх нь дамжиггүй юм.

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь түүх, соёлы н үл хөдлөх дурсгалы н хадгалалт хамгаалалт.
Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх үл хөдлөх дурсгалаас 1941 оны Убх-ын тэргүүлэгчдийн 

79 дүгээр хурлаас батлан гаргасан “улсын хамгаалалтад авах дурсгал”-ын дотор Мандал сумын 
нутагт орших /өнөөгийн төв аймгийн Алтанбулаг, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумдын зааг нутаг/ 
ноён уулын хүннүгийн оршуулгын газар, баруунбүрэн сумын нутагт орших Амарбаясгалант хийд 
гэсэн хоёр дурсгал орсон байдаг. харин бнМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл /СнЗ/-ийн 1971 оны 420 
дугаар тогтоолоор баталсан “Улс, орон нутгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын дурсгалын 
жагсаалт”-ын орон нутгийн хамгаалалтын жагсаалтад:
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- Баруун бүрэн сумын нутагт орших Амарбаясгалант хийдийн дэргэд 1728 онд босгосон 
хөшөө

- Баруунбүрэн суманд орших чулуун хонь
- Ерөө сумын Хүдэр хар хэмээх газар орших буган чулуу
- Хуучин Дарханаас урагш Хүйтэн ууланд орших хадны сүг дүрсүүд
- Зэлтэр сумын Хальдагийн цагаан хэмээх газар орших хүрлийн үеийн зураг
- Алтанбулаг хотын Төгсөгбулаг хэмээх газарт орших Хиагтыг чөлөөлсний дурсгалд 

зориулсан хөшөө
- Сүхбаатар хот дахь Д.Сүхбаатарын хөшөө
- Сайханы нуруунд орших “Партизаны уриа” хөшөө
- Сүхбаатарын талбайд орших Д.Сүхбаатарын хөшөө
- Алтанбулаг хот дахь Монгол-Зөвлөлтийн найрамдалд зориулсан хөшөө гэсэн 10 

дурсгалыг оруулан баталсан байдаг.

Сэлэнгэ аймгийн АДХ-ын Гүйцэтгэх Захиргааны 1980 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 40 
дүгээр тогтоолоор баталсан сум, хороо, хотын АДХ-ын Гүйцэтгэх захиргааны хамгаалалтад байх 
түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн жагсаалтад сумдын нутагт орших эртний булш, хөшөө чулуу, сүм 
хийдийн туурь, түүхэн барилга байшин зэрэг дурсгалуудыг хамруулж хамгаалалтад авчээ. Уг 
жагсаалтад:

- Сүхбаатар хотын 10 жилийн дунд сургуулийн үүдэнд босгосон Г.Бумцэндийн 
дурсгалын хөшөө, Партизаны талбай дахь Д.Сүхбаатарын хөшөө, Монгол-Зөвлөлтийн 
найрамдлын дурсгалын хөшөө

- Дулаанхаан хорооны төвд орших Лениний дурсгалын хөшөө, Г.Бумцэндийн дурсгалд 
зориулан босгосон дурсгалын самбар

- Баянгол сумын төвд орших Монгол-Зөвлөлтийн найрамдлын хөшөө
- Алтанбулаг сумын төвд орших Лениний бамбарт хөшөө, Дөрвөлжин сүмийн турь, 

Хүдэн голын хэрэм, Гүн Цэрэнпилийн хөшөө, Д.Сүхбаатарын хөшөө, Зөвлөлтийн 
дайчдад зориулсан дурсгалын хөшөө, Партизануудад зориулан босгосон сэлэмт 
хөшөө, Хиагтыг чөлөөлсний дурсгалд зориулсан сэлэмт хөшөө, Партизан цэргийн 
“Анхны уриа“ дурсгалын хөшөө, Ардын засгийн газрын анх байрлаж байсан байшин, 
Ширээ сүмийн турь

- Зүүнбүрэн суманд төв дэх Дэмбэрэлийн хөшөө
- Баруунбүрэн сумын нутагт орших Амарбаясгалант хийд болон үүдэн дэх Зарлигийн 

бичигт хөшөө, чулуун хонь
- хүдэр сумын нутагт орших бугын чулуу, тарианы бул чулуу, хүйтэн голын хадны зосон 

бичиг гэсэн цөөнгүй дурсгалыг оруулжээ. Сэлэнгэ аймгийн нутаг нь 1921 оны Ардын хувьсгалын 
өлгий нутаг учир энэ түүхэн үйл хэрэгтэй холбоотой олон дурсгалын хөшөө, самбар байдаг. 
Эдгээр дурсгалын хөшөө, самбараас энэхүү жагсаалтад ихээр орсон нь бусад аймгийн ижил 
төрлийн тогтоол шийдвэрээс ялгарах нэг онцлог нь юм.

хэдийгээр Сэлэнгэ аймгийн АДх-ын Гүйцэтгэх Захиргааны дээрх тогтоолд орсон дурсгалуудын 
оршин буй газрын нэр, харьяалах сум, бригадын нэр зэргийг буруу зөрүү бичсэн цөөнгүй 
алдаа мадаг байдаг хэдий ч анх удаа өөрийн нутаг дээрх дурсгалуудаа хамгаалах талаар авч 
хэрэгжүүлсэн чухал шийдвэр болсныг дурдууштай.

1994 онд Уих-аас ‘Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах тухай хууль”-ийг батлан гаргасны 
дараа Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаар тогтоолоор хуучин СнЗ-ийн 1971 оны 420 дугаар 
тогтоолыг шинэчлэн “Улс, аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалын жагсаалт” нэрээр баталжээ. Энэ тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Улс, 
аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-д Сэлэнгэ 
аймгийн нутаг дахь үл хөдлөх дурсгалаас улсын хамгаалалтад:

- Баруунбүрэн сумын Бүрэнхан уулын өвөрт орших Амарбаясгалант хийд
- Алтанбулаг сумын төвд орших Ардын намын төв хороо, Түр Засгийн газрын байрлаж
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байсан байшин ... гэсэн 2 дурсгалыг, 

аймгийн хамгаалалтад:

- Алтанбулаг сумын төвд орших Ардын хувьсгалын түүхийн дурсгалт цогцолбор
- Баруунбүрэн сумын Алтангууны дөрөлжийн даваанд орших чулуун хонь
- Ерөө сумын нутагт Хүдрийн голын Хүдэр харуулын дэргэд орших буган чулуун хөшөө ... 

гэсэн 3 дурсгалыг тус тус оруулжээ.

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

- баруунбүрэн сумын бүрэнхан уулын өвөрт орших амарбаясгалант хийд ... гэсэн 1 
дурсгалыг,

аймгийн хамгаалалтад:

- алтанбулаг сумын төвд орших А рдын намын төв хороо, түр Засгийн газрын байшин
- алтанбулаг сумын төвд орших А рдын хувьсгалын түүхийн дурсгалт цогцолбор
- Ерөө сумын нутагт хүдрийн голын хүдэр харуулын дэргэд орших буган чулуун хөшөө
- түш иг сумын тавтын тал гэдэг газар орших олон үеийн булш ... гэсэн 4 дурсгалт газрыг 

тус тус оруулжээ.

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь үл хөдлөх дурсгалаас дээрх жагсаалтуудад цөөхөн дурсгал хамрагдаж 
байсан нь нэг талаас судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил бага явагдаж байсан, нөгөө талаас 
нэгэнт илэрч олдсон дурсгалуудыг олон талаас нь нарийвчлан судалж үнэ цэнэ, ач холбогдлыг нь 
гаргаж тавих, олон нийтэд сурталчилан таниулах ажил бага байсантай холбоотой ажээ.

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

- Алтанбулаг сумын төвд орших Ардын намын төв хороо, түр Засгийн газар байрлаж 
байсан байшин

- баруунбүрэн сумын бүрэнхан уулын өвөрт орших Амарбаясгалант хийд 

аймгийн хамгаалалтад:

- Алтанбулаг сумын төвд орших Ардын хувьсгалын түүхэнд холбогдох барилга 
байшингууд

- Ерөө сумын нутагт хүдэрийн голын хүдэр харуул гэдэг газарт орших буган чулуун 
хөшөө

- Ерөө сумын Алтан овооны дэргэдэх буган чулуун хөшөө, дөрвөлжин булш, хиргисүүр 
бүхий цогцолбор дурсгал

- Ерөө сумын төмөртэйн ашигт малтмал олборлож байсан эртний зуухууд
- түш иг сумын тавтын тал гэдэг газар орших олон үеийн булшнууд ... гэсэн 5 дурсгалыг 

тус тус хамгаалалтад авчээ.

Сүүлийн жилүүдэд түүх, археологи, угсаатны зүйн судалгаа гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын
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туслалцаа дэмжлэгтэйгээр тогтмолжиж байгаатай холбоотойгоор Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь үл 
хөдлөх дурсгалуудыг шинээр илрүүлэх, судалж шинжих ажил өргөжин тэлсээр байна. Энэ ажлын 
үр дүнд тус аймгийн нутгаас үнэ цэнэ, ач холбогдол нь бүс нутгийн хэмжээнд үнэлэгдэхээр олон 
арван дурсгал шинээр олдож төрийн хамгаалалтад орох нь эргэлзээгүй юм.

Сэлэнгэ аймгийн нутаг орших дурсгалуудаас Баруунбүрэн сумын нутагт орших Амарбаясгалант 
хийд, Алтанбулаг сум дахь хувьсгалын түүхэнд холбогдох барилга байшинг хамгаалах, сэргээн 
засварлах талаар төрөөс шат дараатай олон ажлыг хийсэн байна.

Амарбаясгалант хийдийг 1941 онд улсын хамгаалалтад авч 1944 оноос эхлэн сэргээн засварлаж 
эхэлсэн байна. 1960-аад оны үеэс түүх, уран барилгын талаас нь судлаж, зураг төсөл боловсруулах 
зэрэг ажлыг хийжээ.

1970 онд БНМАУ-ын Засгийн газар Амарбаясгалант хийдийг сэргээн засварлахад дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэхийг НҮБ-ийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага /ЮНЕСКО/-д 
хандсанаар 1971-1979 оны хооронд 6 удаа мэргэжлийн экспертүүд манай улсад хүрэлцэн 
ирж судалгаа, төлөвлөлтийн чиглэлээр ажиллажаа. Энэ ажлын үр дүнд 1977 оноос ЮНЕСКО 
Амарбаясгалант хийдийг сэргээн засварлах МОН/75/001 төслийг хэрэгжүүлж эхлэн 1989 онд 
дуусгасан байна. Энэ ажилд ЮНЕСКО-гийн мэргэжилтнүүдээс гадна Япон, Вьетнам улсын 
мэргэшсэн сэргээн засварлагч мэргэжилтнүүд хүрэлцэн ирж ажилласан байна.

1992 онд Гүрдаваа Ренбүчи Амарбаясгалант хийдтэй танилцах үеэрээ хийдийг сэргээн засварлах 
үйлсэд хөрөнгө мөнгөний туслалцаа дэмжлэг үзүүлэхээр тохирч бурхан шүтээнийг хувиасаа 
гүйцээж өгөхөөр болжээ. түүний тусламжаар цогчин дуганыг чимэглэх будгийг гүйцээсэн байна.

Амарбаясгалант хийдийг 20 гаруй жилийн турш гадаад дотоодын олон хүний хүч хөдөлмөрөөр 
сэргээн засварлаж 1993 онд шинээр байгуулагдсан хийдийн захиргаанд хүлээлгэн өгсөн юм.

Аливаа соёлын өвийн сэргээн засварлах үйл ажиллагаа тодорхой хугацаанд залгамж чанартай 
байх ёстой, тэр дундаа модон материалаас бүрдсэн барилгын дурсгалыг цаг ямагт арчлан 
хамгаалах хэрэгтэй байдаг. ийм ч учраас түүх, уран барилгын хосгүй цогцолбор болон бүтэн үлдсэн 
Амарбаясгалант хийдийг Монгол улсын Засгийн газрын 1998 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдан 
гарсан “түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах Үндэсний хөтөлбөр”-ийн 
1.7-д, 1997 оны 303 дугаар тогтоолоор батлагдсан ‘Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, 
сэргээн засварлах хөтөлбөр“-ийн 7.1.3-т тус тус сэргээн засварлахаар оруулан баталсан байна. 
Дээрх хөтөлбөрийн хүрээнд 2007 онд “Сүлд Уул“ ХХК хийдийн Цогчин дуганы саравчийг улсын 
төсвийн санхүүжилтээр хийжээ. 2009-2010 онд Монгол, Япон улсын мэргэжилтнүүд хийдийн зарим 
сүм дуганд тулгуурлан модон барилга архитектурын хэмжилт судалгаа хийх, дурсгалт газрын 
хамгаалалтын бүс тогтоох, менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулсан байна. 2010-2011 онд БСШУЯ, Монголын Урлагийн Зөвлөл АНУ-ын Элчин 
сайдын яамны дэмжлэгтэйгээр сум, орон нутгийн удирдлага, холбогдох албаны хүмүүстэй 
хамтран хийдийн галын болон хулгайн аюулаас хамгаалахад шаардлагатай хэмжилт судалгаа, 
инженерийн зургийг боловсруулах, цахилгаан монтажыг бүрэн солих, дохиолол суурилуулах 
ажлын зургийг боловсруулжээ.

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 101 дүгээр тогтоолоор Амарбаясгалант хийдийн 
хамгаалалтын цэсийг 53782.0 га байхаар тогтоож, хамгаалалтын бүсийн хилийн цэгүүдийн 
геодезийн солбицлыг баталсан байна.

Ардын журамт цэргийн штабын анхны байшинг Ардын хувьсгалын 50 жилийн ойгоор буюу 1971 
он, 1989 онуудад өнгө будгийн зэрэг сэргээн засварлах ажлыг хийж байжээ. Энэхүү байшинг 
1994 онд улсын хамгаалалтад авсан бөгөөд Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 303 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах 
хөтөлбар“-ийн 7.2.8-д тус тус сэргээн засварлахаар оруулан баталжээ. Одоогоор сэргээн 
засварлах зураг төслийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
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Түүнчлэн Ардын Түр Засгийн газрын байрлаж байсан байшинг 1978-1980 онд Түүх, Соёлын 
дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлах газрын сэргээн засварлагчид засаж сэлбэсэн байна. Хожим 
нь 1999 онд дахин засварлаж Алтанбулаг сумын ИТХ, ЗДТГазрыг оруулжээ.

Дээр дурдсан арга хэмжээнүүд нь Монгол нутагт цөөхөн үлдээд буй түүхэн, уран барилгын дурсгал 
болох Амарбаясгалант хийд, Ардын журамт цэргийн штабын анхны байшинг уламжлагдаж ирсэн 
хэвээр нь хадгалах, үүсээд байгаа байгаль нийгмийн эрсдлүүдээс хамгаалах, хойч үедээ өвлүүлэн 
үлдээх талаар Монгол улсын төр засгаас хэрэгжүүлсэн, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны нэг 
хэсэг юм.

2010 оны  үл хөдлөх дурсгалы н тооллого, бүртгэлийн ажлын тухай: Соёлын өвийн төвийн 
мэргэжилтэн, судлаачдаас бүрдсэн хээрийн шинжилгээний баг Монгол нутаг дахь түүх, соёлын 

үл хөдлөх дурсгалыг тоолж, бүртгэн баримтжуулах ажлынхаа хүрээнд 2010 оны 5 дугаар сарын 
23-наас 6 дугаар сарын 20-нийг хүртэлх хугацаанд Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын нутагт ажиллалаа. 
Бид тус аймгийн нутагт нийт 7100 орчим км зам туулан 182 дурсгалт газрын 1870 нэгж ширхэг 
дурсгалыг давтан болон шинээр олж бүртгэн, тэдгээрийг 7554 дижитал гэрэл зураг, 178 ширхэг 
негатив хальсны зураг, 15 гар зураг, 160 орчим минутын дүрс бичлэгээр тус тус баримтжуулсан 
байна.

Бид Сэлэнгэ аймгийн нутагт ажиллахдаа 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 неолитын үед холбогдох чулуун зэвсгийн 
цөөнгүй дээжийг хүлээлгэн өгч сан хөмрөгийг нь баяжууллаа.

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг тоолж, бүртгэн баримтжуулах 
ажлыг хөдөө орон нутагт зохион байгуулахад жолоочоор ажилласан | Ц.Батсуурь| болон тухай бүр 
туслан дэмжиж байсан Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн музейн хамт олон, аймгийн МХГ-ын соёлын 
хяналтын улсын байцаагч Б.Алтанзаяа, сумдын ИТХ, ЗДТГ, Соёлын төвийн хамт олон, малчид, 
ард иргэддээ баярласан талархаснаа илэрхийлье.

24



Н15ТОК1СА1. АЫР СиИУКАЬ !ММО^АВ1.Е РКОРЕКТ1Е5 
!Ы 5Е1ЕЫОЕ РКОМЫСЕ

|пТгойисТюп оТ 5е1епде р го ^ тс е . 5е1епде рго^тсе з̂ 1оса!ей т  ТИе пог1Иегп гедюп оТ МопдоПа. 
То ТИе еаз! апй зоиТИеаз! й Ьогйегз шПЬ То^ рго^тсе, То ТЬе зоиТЬшез! шйЬ ОгкЬоп рго^тсе, То ТЬе 

шез! Ви1дап, То ТЬе погТЬ ВигуаТ РериЬПс оТ Ризз^ап РеЬегаТюп, со^еппд ап агеа оТ 43.0
ТЬоизапЬ з^ к т . ТЬе сарПа1 оТ ТЬе рго^тсе з̂ ЗикЬЬааТаг, шЫсЬ з̂ 311 к т  Тгот ТЬе сарИа! оТ ТЬе 
соипТгу, ЫаапЬааТаг.

Рг1ог То ТЬе Реор1е’з Ре^о1иТюп, ТЬе ТеггПогу оТ Зе1епде шаз а рагТ оТ КЬа1кЬуп ТизЬееТ КЬап а т а д  
(ргомпсе). З тсе  1923, ТЬе рго^тсе Ьаз ипИө^ ^ПЬ ВодЬ КЬап МоипТат рго^тсе. Зе1епде рго^тсе 
шаз езТаЬПзЬеЬ т  1931 аз п а те  оТ “Таг1а1апд̂ 1п а т а д ” Ьу ТЬе ЬеЫзюп оТ ТЬө 5‘и сопТегепсе оТ 
Р ге з^ш т оТ ЗТаТе Вада КЬига1. 1п 1938, шезТегп ТеггИогу оТ рго^тсе Ьаз ТгапзТеггеЬ тТо ТЬе пеш 
рго^тсе оТ Ви1дап. 1п 1956, Ьу ТЬө 102пй огЬег оТ Р ге з^ш т оТ Реор1е’з СгеаТ КЬига1 ТЬө рго^тсе Ьаз 
ЫзЬапЬеЬ апЬ Пз зои тз  ТгапзТеггеЬ т !о  ТЬө То^ апЬ Ви1дап рго^тсе. АТТег т  1959, Ьу ТЬе 222пй 
огЬег оТ Р ге з^ш т оТ Реор1е’з СгеаТ КЬига1, ТЬе ргомпсе Ьаз ге-езТаЬПзЬеЬ.

ТоЬау Зе1епде ргомпсе Ьаз 49 ЬадЬз (зтаПезТ аЬт^ЫзТгаТме ипП), 17 зо и тз  (зтаП аЬт^ЫзТгаТме 
ипП) А1ТапЬи1ад, ВагиипЬигеп, Вауапдо1, Егоо, ^а^кЫапТ, 2иипЬигеп, МапЬа1, ОгкЬоп, ОгкЬопТиШ, 
За^кЬап, ЗапТ, ЗикЬЬааТаг, ТизЫд, КЬизЬааТ, КЬиЬег, Тзадааппииг апЬ ЗЬаатаг. И Ьаз а рорШаТюп 
оТ 47.1 ТЬоизапЬ, Ьа^тд ргеЬоттапсе оТ кЬа1кЬ еТЬЫс дгоирз.

Зе1епде рго^тсе Ьаз ап ехТгете сопТ^пепТа! сПтаТе мТЬ 1опд, со1Ь штТегз апЬ зЬогТ з и тт е гз . ТЬе 
а^егаде штТег ТетрегаТиге ТаПз ЬеТшееп -210С апЬ -230С. 1п з и т т е г  П пзез ЬеТшееп +140С апЬ 
+180С. ТЬе а^егаде гатТаП сап Ье ЬеТшееп 2 5 0 т т  апЬ 4 5 0 т т .
МозТ оТ ТЬе ТеггПогу з̂ сопз^зТтд оТ Та1да сгуодепю, зш атр  сгуодепю, Ь1аск еагТЬ (сЬ етогетю ), 
Ьагк Ьгошп, Ьгошп Турез оТ зо̂ 1. ТЫз рго^тсе Ьаз з о т е  ЫддезТ гмегз оТ МопдоПа, Зе1епде, ОгкЬоп, 
Тии1, КЬагаа, Егоо, ТзокЬ, 2е1Тег, КЬиЬег, Мт^ апЬ ЗЬаг. ВгапсЬез оТ тоипТат ВиТее1 апЬ Вигеп аге 
1осаТеЬ т  ТЬе шезТ апЬ тоипТат КЬап КЬепИ  ̂ з̂ 1осаТеЬ т  ТЬе зоиТЬеазТ оТ ТеггИогу. Зе1епде рго^тсе 
Ьазп’Т ЫддезТ 1акез, ЬиТ П Ьаз з о т е  зта11 1акез Тзадаап 1зЬдепТ, ^агЬаТ Сип, Суа1аап еТс.

1п 1932 апЬ 1976, Зе1епде ргомпсе шаз ашагЬеЬ Ьу РеЬ Ваппег оТ 1аЬоиг ̂ а1оиг апЬ ОгЬег ЗикЬЬааТаг 
т  2009.

езеагсЬ апй гед^зТгаТюп ж огк оп ^т то ^ а Ы е  ргорегМез оТ 5е1епде р го ^ тс е . ЗЫепЬТю 
Г х гезеагсЬ апЬ ехаттаТю п оТ ЫзТопса1 апЬ си!Тига1 ргорегЪез т  Зе1епде рго^тсе Ьаз зТагТеЬ 
^егу еаг1у Тгот ТЬе оТЬег рго^тсез оТ МопдоПа, Ьесаизе П ЬогЬегз шПЬ ВигуаТ РериЬПс оТ Ризз^ап 
РеЬегаТюп То ТЬе погТЬ.

1п 1912, део1од^зТ ^ Р  М^кЬпо Ьаз даТЬегеЬ з о т е  ТтШпдз Тгот пдЬТ Ьапк оТ гмег КЫадТ т  А1ТапЬи1ад 
з о и т  оТ Зе1епде рго^тсе, шЫсЬ Ье1опд То ^ррег Ра1еоМТЫс репоЬ. ^аТег т  1923 апЬ 1925, Ье Ьаз 
ге-ехаттеЬ  апЬ Шзсо^егеЬ питегоиз ТтШпдз Ье1опд То ^ррег Ра1ео!гТЬ^с репоЬ. 1п 1926, е х а т т е г  
V  ^^зо^зку Ьаз Шзсо^егеЬ питегоиз зТопе Тоо1з Тгот ТЬаТ зПе, шЫсЬ Ье1опд То ^ррег Ра1еоПТЫс 
репоЬ. ТоЬау, ТЬезе ТтШпдз аге зТоге т  ТЬе 1оса1 т и з е и т  оТ КЫадТ.

1п 1927, ВигуаТ зсЬо1аг В.ВуатЬауе^ Ьаз е ха тте Ь  Ьазт оТ Зе1епде апЬ Шзсо^егеЬ зе^ега! 
ТтШпдз.

1п 1930, Ризз^ап асаЬетгаап ВиктюЬ Ьаз Шзсо^егеЬ питегоиз ТтШпдз Тгот А1ТапЬи1ад
т с Ы т д  шПЬ зТопе Тоо1з сгеаТеЬ Ьу ТесЬЫ^иез оТ ^еоИТЬ^с репоЬ.

1п 1960’з агсЬео1од^зТ КЬ.Рег1ее Ьаз е ха тте Ь  ТЬе ги1п оТ апЫепТ сгТу ТзапТ т  ОгкЬоп з о и т  апЬ 
шгоТе аЬоиТ ТЫз ехаттаТюп т  Ыз риЬПзЬеЬ Ьоок Мопдо1 Агб и!зуп өг[, йипдад ОөНп К Ш  Зииппу 
То^сЬооп ог [А ВпеТ ЫзТогу оТ АпаепТ апЬ МеШе^а1 РепоЬ ЗеТТ1етепТз т  ТЬе МопдоПап Реор1е’з 
РериЬПс] т  1961. Т еат Тог Пе1Ь зи ^е у  оТ МопдоПап апЬ Когеап о̂1пТ рго^есТ “ЕазТегп Мопдо1” Ьаз 
ге-ехаттеЬ  ТЬе ги1п оТ апЫепТ ЫТу ТзапТ т  1994 апЬ 1996.
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1п 1960-1970’з, Зоме1 зсИо1аг ^ М  ЗПере1Пткоу МопдоПап зсИо1аг ^.Рег1ее, ^^ а а ^ а ^  апй ^.МаШаг 
Ьа^е е х а т те б  1Ие Ы51огу апй агсЬПесШге о^ топаз1егу АтагЬауазда1ап1 а1 зои1Ь о^ то и п Ш т 
ВигепкЬап о^ ВагиипЬигеп зо и т, аз ше11 ^пзсг^р^^оп то п и т е п ! а1 сеп1ег о^ топаз1егу апЬ 1Ьеу Ьа^е 
т с Ы е Ь  1Ье 5ШШе5 т  1Ье1г гезеагсЬ шогкз.

1п 1964, 5игуеу 1еат о^ Зе1епде тсШШпд гезеагсЬег, агсЬео1од^з1 ^ З е г -О ^ а у  ^.^ог) апЬ Ви!даг^ап 
зсЬо1аг З.М^кЬаПо^ Ьа^е Ша^е1еб а1опд 1Ье Ьа5т о^ гмег 2еПег, Егоо, КЬиЬег апЬ Ш^со^егеб, гед^5Шгеб 
питегои5 дга^е5, 1ити1и5, госк ра1пИпд5, та п  51опе5, Ьеег 51опе5 ге1е^аЫ 1о репоб5 о^ Ы5Шгу.

1п 1966, агсЬео1од^51 Т5.^ог]5йгеп Ьа5 е х а т те б  1Ье апсШЫ 5еШ етеп! а1 1еИ Ьапк о^ гШег Вогоо 
1оса1еЬ а1 ЬогЬег5 о^ МапЬа1 5 о и т о^ Зе1епде рго^тсе апЬ Вогпииг 5 о и т о^ Тб^ рго^тсе. Не Ьа5 
б еШ гттеб  1Ьа1, 1Ы5 5еШ етеп! шоиШ Ье1опд 1о КЬйппй (Хюпдпи) репоЬ. 1п 1987, 1990 агсЬео1од^51 
^.Т5е^еепЬог|, т  2005-2007 МопдоПап апЬ ЗшйгеИапЬ агсЬео1одгса1 5и™еу 1еат Ьа^е ге-ехаттеЬ  
1Ы5 5еШетеп1.

Р гот 1960’5 1о тШ Ш е о^ 1980’5, МопдоПап то 5{ ге5рес1еЬ деодгарЬег, ге5еагсЬег 0 .№ тпап б ог| 
Ьа5 гед^5Шгеб апЬ шго1е ^еЛпШопз Шг Ь̂ 51ог^са! апЬ си11ига1 ргореШе^ о^ Зе1епде ргомпсе, биппд 
Ыз ге5еагсЬ шогк т  Зе1епде рго^тсе. № тегои5  т т о ^ а Ы е  ргореШе^ о^ Зе1епде рго^тсе Ьа^е 
тс1ибеб т  Ыз Ьоок5. Не а15о шго1е апЬ риЬП^Ьеб та п у  шогк5 оп с о п ^ е тй о п  апЬ рге5е™аПоп 
^55ие5 сопсегптд 1Ьо5е ргореШе^

1п 1976, 5и™еу 1еат Шг ^п5сг^р1^оп 5Ш6Ш5 о^ МопдоПап апЬ Зо^Ш1 Ы5Шпса1 апЬ сиИига1 ^от! 
ехребШоп тсШШпд ге5еагсЬег А.ОсЫг апЬ З.КЬаг]иЬа^ Ьа^е Ш^со^егеб апЬ е ха тте Ь  1Ье т о п и т е п ! 
^ИЬ СЫпе^е 5спр{ а1 1еИ Ьапк о^ гмег Вогоо т  МапЬа1 5 о и т о^ Зе1епде рго^тсе.

1п 1979, 5и™еу 1еат 1ог З1опе Аде репоЬ о^ МопдоПап апЬ Зо^Ш1 Ы51опса1 апЬ сиИига1 ̂ от1 ехребШоп 
тс1иШпд МопдоПап 5сЬо1аг ^ .^ог) апЬ А.Р Ок1абЫко^ огдаЫгеб ехаттай оп  шогк т  1еггПогу о  ̂
Зе1епде рго^тсе апЬ Ш^со^егеб питегои5 сиИига1 5Пе5 геШ^аЫ З1опе Аде репоб.

1п 1980, 5и™еу 1еат о^ КЬагкЬопп тсШШпд МопдоПап 5сЬо1аг, Ьос1ог ^.Т5е^еепбог| апЬ Зо^Ш1 
5сЬо1аг, асабетю^ап А.Р ОкШбЫко^ апЬ Үи.З КЬиЬуако^ Ьа^е Ш^со^егеб апЬ е х а т те б  1Ье 
ре1год1урЬз о^ ЗЬи^ииШ^ т  1еггПогу о^ ВагиипЬйгеп 5оит.

А Ьг1е̂  Ье5спрйоп5 апЬ ЬапЬ бгаштд5 о^ Ьеег 51опе5 а1 р1асе саПеЬ № г!уп б^бг т  ОгкЬоп 5оит, 
О д б отб тп  аг т  ОгкЬоп1ии1 5оит, КЬабап кЬо5Ьиипу о ю о  т  КЬйбег 5 о и т (а5 гмег КЬйбег) шеге 
риЬП^Ьеб т  1Ье Ьоок ‘Оеег 51опе о^ МопдоПа” Ьу Зо^Ш1 5сЬо1аг М  М 1коу т  1981.

1п 1990, агсЬео1од^5Ш ^.Вауаг апб КЬ±кЬад^а5йгеп 1п5ШиШ о^ Н^51огу, МопдоПап А сабету о  ̂
ЗсШпсе5 Ьа^е гед^5Шгеб пеш1у апб Ьу гереа1еб питЬег о^ т т о ^ а Ы е  ргорегШе5 т  1еггПогу о^ Зе1епде 
рго^тсе. ТЬе Ьапб бгаштд апб Ьг̂ еР бе^спрЬоп о^ та п  51опе5 а1 № г!уп аг т  ОгкЬоп 5 о и т апб ЗЬаг 
и5пу до1 т  ОгкЬоп1ии1 5 о и т Ьа^е тс1ибеб т  1Ье Ьоок “ТигШ5Ь та п  51опе5 а1 сеп1га1 1ет1огу о  ̂
МопдоПа” Ьу ^.Вауаг т  1997, шЫсЬ Шипбеб апб гед^5Шгеб а5 а ге5иП о^ аЬо^е теЫ юпеб 5и™еу. 
1п 2010, 5и™еу 1еат о^ Сеп1ег о^ Си1Шга1 НеЫаде Ьа5 е х а т те б  1Ье та п  51опе а1 1гоЫ о^ т и 5 е и т  
ЬиПЫпд о^ Зе1епде рго^тсе сотраге ^ИЬ ога1 тШ гтайоп, бе^спрйоп апб Ьапб бгаштд5 о^ та п  
51опе о^ ЗЬаг и5пу до1 (шШсЬ по1еб а5 Ы^арреагеб Ьу ^.Вауаг) апб бе1егт^пеб а5 5̂ опе та п  
51опе.

1п 1994, 5игуеу 1еат о^ рго^ес! ‘Оогпоб Мопдо1” ог “Еа51егп Мопдо1^а” Ьа5 сагг^еб ои1 агсЬео1од^са1 
ехат^па1^оп апб ехса^а1^оп а1 1еггПогу о^ ОгкЬоп 5оит.

1п 1996, агсЬео1од^51, ге5еагсЬег ^.ЕгбепеЬаа1аг, В.Т5од1Ьаа1аг 1п51̂ 1и1е о^ Н^з1огу, Мопдо1^ап 
А сабету о^ Зс^епсе5 Ьа^е та б е  агсЬео1од^са1 ^а^едиагб^пд ехса^а1^оп а1 р1асе саПеб Та^1уп 1а1 т  
ТйзЫд 5 о и т о^ Зе1епде рго^тсе апб гед^51егеб 1о1а1 аЬои! 25 дга^е5 апб 1ити1и5.

1п 1997, ге5еагсЬег5 апб ехат^пег5 о!7 МопдоПап апб Когеап о̂1п1 рго^ес! “Моп-Зо1” Ьа^е б^5со^егеб
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апй е х а тте д  ^еот^^с зеШ етеп! апй Ы аскзтМ  шогкзИор 1гот р1асе саМө^ Ыаап Ьигдаз т  
АИапЬи1ад з о и т  о1 Зе1епде рго^тсе. Аз шеИ, Шеу Ьа^е Ы5со^егеЬ 1Ье осЬге ре1год1урЬ 1гот 
Тзадааппиигзоит.

1п 1996-1999, т  1Ье 1гатешогк о1 Ше сгеаЬоп о1 диШеЬоок “Н̂ з1ог1са1 апЬ СиПига! РгорегЬе5 о1 
МопдоПа” 1Ье гезеагсЬ 1еат ^пс!ий1пд С.Сопдог]а^ апЬ С.ЕпкЬЬа! шогкеЬ т  Зе1епде рго^тсе, 
апЬ Ьа^е Ы5со^егеЬ апЬ гед^51егеЬ питЬег о1 т т о ^ а Ы е  ргорегЬе5 апЬ Ьоситеп1еЬ 1Ьет Ьу ЬапЬ 
Ьгаштдз, ^Юео гесогЫпд5 апЬ рЬо1оз. ТоЬау 1Ьезе гезеагсЬ та1епа15 аге кер! т  а гед^з^гаИоп апЬ 
тЮ гтаЬоп з1а1е 1ипЬ о1 сиИига1 ЬеЫаде.

1п 2000, 5и™еу 1еат о1 МопдоПап-Ри55^ап-Атепсап о̂1п1 рго^ес1 “З1опе Аде РепоЬ о1 МопдоПа” Ьа5 
огдатгеЬ Яе1Ь 5и™еу т  1еггПогу о1 Зе1епде рго^тсе. А5 шеИ, 5и™еу 1еат о1 АгсЬео1одюа1 З1иЫе5 
СеЫег ипЬег 1п5Ши1ө о1 АгсЬео1оду, МопдоИап АсаЬету о1 ЗЫепсе5 Ьа5 Ы5со^егеЬ осЬге ре1год1урЬ 
1гот са^е о1 МапЬа1 1о1до1 пеаг МапЬа1 5 о и т о1 Зе1епде ргомпсе т  2000 апЬ риЬП5ЬеЬ 1Ье Ьоок т  
2004.

1п 2000, 5и™еу 1еат о1 АгсЬео1одюа1 З1иЫе5 Сеп1ег ипЬег 1п5Ши1е о1 АгсЬео1оду, МопдоПап АсаЬету 
о1 ЗЫепсе5 Ьа5 Ы5со^егеЬ осЬге ре1год1урЬ 1гот са^е о1 МапЬа1 1о1до̂  пеаг МапЬа1 5 о и т о1 Зе1епде 
рго^тсе апЬ риЬП5ЬеЬ т  1Ье Ьоок т  2004. .

1п 2005, ипЬег 1Ье диЮапсе о1 1еасЬег 2.Ва15а^кЬап ЗсЬоо1 о1 Зоаа1 ЗЫепсе ипЬег ^аИопа1 
Ш мегейу о1 МопдоПа, 5и™еу апЬ ргасЬса1 1еат о1 51иЬеп15 Ьа5 сатеЬ  ои1 агсЬео1одюа1 5и™еу т  
Кагтко^уп а т  а1 Егоо 5 о и т  апЬ ^аПеу о1 гмег ВигдаНа^ т  ВагиипЬигеп 5 о и т апЬ Ы5со^егеЬ аЬои1 
70 дга^е5. ТЬеу Ьа^е ехса^а1еЬ 5 о те  о1 1Ьет апЬ Ы^со^егеЬ питегои5 т1еге51шд Ь̂ 51ог1са! апЬ 
си11ига1 ПпЬтд5.

1п 2006, ипЬег 1Ье диЮапсе о1 ге5еагсЬег З.0|2пЬауаг ЗсЬоо1 о1 Зоаа1 ЗЫепсе ипЬег №Ьопа1 
ШмегөНу о1 МопдоПа, 5и™еу апЬ ргасЬса1 1еат о1 51иЬеп15 Ьа5 сатеЬ  ои1 агсЬео1одюа1 5и™еу 
т  тоип1ат О дббтог (51а1е 1агт Т5адаапЮ1доО а1 Зап1 5 о и т апЬ Ы^со^егеЬ 112 дга^е5 Ье1опд 1о 
репоЬ5 о1 Ы51огу. ТЬеу Ьа^е ехса^аЮЬ 4 о1 1Ьет Ье1опд Ю КЬиппи (Хюпдпи) репоЬ апЬ Ы5со^егеЬ 
питегои5 ПпЬтд5 апЬ Тгадтеп15 о1 шеароп5, отатеп15 апЬ и1̂ 1П̂ ез.

1п 2007, 1п51Пи1ө о1 АгсЬео1оду ипЬег МопдоПап АсаЬету о1 ЗЫепсе5 Ьа5 сатеЬ  ои1 агсЬео1одюа1 
ехаттаЬ оп апЬ ехса^аЬоп а1 Ьа5т о1 гмег ТйтиМе^ т  КЬиЬег 5оит, ^от1 рго^тсе Ми5еит,
Рго1е55юпа1 1п5ресЬоп Адепсу апЬ Со^егЫпд АЬтт^51га1юп о1 КЬиЬег 5оит. А5 а ге5иИ о1 !Ь^з 
ехаттаЬ оп, 3 т т т д  ге т а т 5  а1 1е11 Ьапк о1 гмег апЬ 2 т т т д  ге т а т 5  а1 Т^адЬаа 1о1до1 шеге 
Ы5со^егеЬ.

1п 2008, М и5еит о1 Зе1епде рго^тсе апЬ Рго1е55юпа1 1п5рес1юп Адепсу о1 ргомпсе Ьа^е ^о^пИу 
гед^51егеЬ апЬ 0̂ дКа1 Ьоситеп!еЬ 1Ье т т о ^ а Ы е  ргорегЬе5 а! 1еггПогу о1 Зе1епде рго^тсе, а5 шеП 
е51аЬИ5ЬеЬ тЮ гтаЬоп 1ипЬ. 1п 1Ье 1гате о1 1Ы5 шогк, 5и™еу 1еат Ьа5 таЬе рптагу гед^51га1юп 
о1 800 т т о ^ а Ы е  ргорегЬе5 а! 16 5оит5 о1 рго^тсе апЬ О̂ дИа! ЬоситеЫеЬ 1Ьет Ьу рЬо!о апЬ 
мЬеоЮртд.

ТЬе гед151га1;1оп апЬ т1огта1юп 1ипЬ о1 Ы51опса1 апЬ сиПига1 ргорегЬе5 о1 Зе1епде ргомпсе 5̂ Ьетд 
е51аЬИ5ЬеЬ ^ИЬ ге5и11 о1 аЬо^е теЫюпеЬ ге5еагсЬ апЬ ехаттаЬ оп. II 5̂ по ЬоиЬ1 1Ьа1 та п у  ге5еагсЬ 
апЬ ехаттаЬ оп шогк 1о Ье огдаЫгеЬ т  1и1иге апЬ а5 шеП 51огаде о1 1Ы5 рго^тсе шои1Ь Ье еппсЬеЬ 
Ьу питегои5 Ь̂ 51ог^са! апЬ си!1ига1 ргорегЬе5.

Рго1ес1юп апй рге5егуа1юп о1 Ыз!опса1 апй си11ига1 ^ тто у а Ы е  ргорегЪе^ о1 5е1епде 
р го у тс е . Рипега1 р1асе о1 КЬиппи (Хюпдпи) а1 тоип1ат № уоп т  МапЬа1 5 о и т /ЬогЬег5 о1 

гесеп1 А11апЬи1ад 5 о и т о1 Тб^ рго^^псе апЬ МапЬа1 5 о и т о1 Зе1епде рго^^псе/ апЬ топа51егу 
АтагЬауа5да1ап1 а1 ВагиипЬигеп 5 о и т ^пс1иЬеЬ т  1Ье 51а1е рго1ес1^оп о1 “Рго1ес1юп апЬ Рге5ег^а1^оп 
Ри1е 1ог Ы51опса1 апЬ Си11ига1 Ргорег1^е5” аЬор1еЬ Ьу 1Ье 79‘И соп1егепсе Ьес^5^оп о1 Рге5^Ь^ит о1 
З1а1е Вада КЬига1, п̂ 1941. РоПош^пд ^тто^аЫ е ргорегЬе5 о1 Зе1епде рго^^псе ^пс1иЬеЬ т  1Ье 1оса1
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ргоТесТюп оё ‘Ъ̂ 5Т Тог РгоТесТюп оё Ыз1опса1 апй СиИига1 РгореЫе5 оё Реор1е’з РериЫю МопдоПа” 
айор1ей Ьу 1Ье 420‘и 6еЫ5юп оЁ СоипсП оЁ М^Ы^Тега оЁ МопдоИа т  1971. 1псЫ тд;

- М опитеп! с1о5е 1о АтагЬауа5да1ап1 топа51егу а1 ВагиипЬигеп 5 о и т ЬиПТ т  1728
- 31опе 5Ьеер а1 ВагиипЬигеп 5 о и т
- ^еег 51опе а1 р1асе са11еЬ КЬиЬег кЬаг т  Егоо 5ои т
- Ре1год1урЬ5 а1 тоипТат КЬийеп 5ои1Ь оЁ КЬиисЫп ^агкЬап
- РеТгод!урЬ оЁ Вгопге репоб а1 р1асе са11еЬ КЬаМ^ад^1п 15адаап т  2е11ег 5 о и т
- Метопа1 то п и т е Ы  Тог 1^ЬегаИоп оЁ КЫадТ а1 р1асе са11еЬ Тод5Ьи1ад т  сПу АИапЬи1ад
- 31а1ие оЁ ^.3икЬЬааТаг а1 3икЬЬаа1аг сПу
- М опитеЫ  “РагПгапМ иг1а” а1 За^кЬапу пигии (гапде оЁ За^кЬап)
- 31а1ие оЁ ^.3икЬЬааТаг а1 5^иаге 3икЬЬааТаг
- МопдоПап апЬ 3о^^еТ Тпепб5Ыр т о п и т е п ! а1 ТЬө сгТу АИапЬШад

1п ^ипе 25‘и оТ 1980, ТЬе “^̂ 5Т оТ Ь̂ 5Тог̂ са! апЬ си!Тига1 ргореЫе5 т  ргоТесТюп оТ 5оит, кЬогоо, сгТу 
ЕхесиТЫе АЬтт15ТгаТюп5 оТ Реор1е ^ериТу СопТегепсе” ша5 аЬорТеЬ Ьу ТЬе 40‘и <Геа5юп оТ ЕхесиТме 
А б т^Т гаТ ю п  оТ Реор1е ^ериТу СопТегепсе оТ 3е1епде Рго^тсе. ^̂ 5Т т с Ы е б  та п  5Топе5, гшп5 оТ 
апаепТ Тетр1е5, топа5Тепе5, госк5 шПЬ т5спрТюп5, ТотЬ5, 5ТаТие5 ЬиПТ Тог тетопа15 оТ тМмМиа15 
апЬ Ы5Топс ЬиПЫпд5. РоПоштд т т о ^ а Ы е  ргорегЪе^ шеге т с Ы е б  т  ТЬе П5Т 1псЫ тд:

- Метопа1 5ТаТие оТ С.ВитТ5епЬ аТ ТгопТ оТ 5сЬоо1 оТ сгТу 3икЬЬааТаг; 5ТаТие оТ ^.3икЬЬааТаг 
аТ 5^иаге РаЫ^ап; МопдоПап апЬ Ри55^ап Тг^еп^5Ыр топитепТ;

- М етопа! 5ТаТие Тог V  ^е п т  аТ сепТег оТ ^ШаапкЬаап кЬогоо; Метопа1 ЬоагЬ оТ 
С.ВитТ^епЬ;

- МопдоПап апЬ 3о^^еТ Тг^еп^5Ыр топитепТ аТ сепТег оТ Вауапдо1 5оит; ТогсЬ ЯдигеЬ 
5ТаТие Тог VI ^е п т  аТ сепТег оТ А1ТапЬи1ад 5оит; ги1п оТ ^6гү6фп 5 и т; шаП оТ гЫег КЬибеп; 
5ТаТие оТ Сип ТзегепрП; 5ТаТие оТ ^.3икЬЬааТаг; тетопа1 топитепТ  оТ 3о^^еТ 5о1Шега; 
5^ог6 Ядигеб 5ТаТие Тог РаЫ5ап5; 5^ог6 Ядигеб 5ТаТие Тог 1̂ ЬегаТ1оп оТ КЫадТ; тетопа1 
топитепТ “АпкЬпу иг1а” Тог РаЫ^ап 5о1Ыег; Яг5Т ЬиМ^^пд оТ Реор1е’5 до^еттепТ;

- РШп оТ Тетр1е 3Ьтее
- 3ТаТие оТ ^етЬеге1 аТ сепТег оТ 2иипЬигеп 5ои т
- Мопа5Тегу АтагЬауа5да1апТ, т^спрТюп топитепТ, 5Топе 5Ьеер аТ ТегггТогу оТ ВагиипЬигеп 

5ои т
- ^еег 5Топе, Ьои16ег 5Топе, осЬге п̂5сг̂ рТ1оп оТ гмег КЬШТеп аТ КЬибег 5ои т

ТЬеге аге питегои5 тетопа1 5ТаТие5, топитепТ5 апб Ьоагб5 т  ТегггТогу оТ 3е1епде рго^тсе Ьесаи5е 
П 5̂ сгаЫе оТ Реор1е’5 Ре^оЫТюп оТ 1921.1Т 5̂ ШТТегепЬаТеб Тгот 6еа5юп5 оТ оТЬег рго^тсе5 Ьу П5 П5Т 
т с Ы е б  шПЬ питегои5 5ТаТие5 апб Ьоагб.

1Т ша5 ап трогТапТ 6еЫ5юп Тог ТЬе ргоТесТюп оТ т т о ^ а Ы е  ргореЫе^ оТ 3е1епде рго^тсе, Ьоше^ег П 
Ьа5 5 о те  т^5тТегргеТаТюп5 оТ ТЬе1г 1осаТюп5, 6е5спрТюп5 апб теа5игетепТ5.

1п 1994, аТТег ТЬе абарТаТюп оТ ‘Ъаш оп РгоТесТюп оТ Н̂ 5Тог1са1 апб Си1Тига1 РгореЫе5” Ьу 3ТаТе СгеаТ 
КЬига1, рге^юи5 420‘и 6еЫ5юп оТ ТЬе СоипсП оТ Мт^5Теге оТ 1971 ша5 атепбеб Ьу ТЬе 233гй 6еЫ5юп 
оТ д о^еттепТ  апб аборТеб ‘Ъ̂ 5Т оТ ргоТесТюп оТ Ы5Топса1 апб си1Тига1 ^тто^аЫ е ргореЫе^ оТ 5ТаТе 
апб рго^тсе”. АссогЫпд То ТЬе ТЫг  ̂ аррепШх оТ 233гй 6еЫ5юп, ТоПоштд 7 т т о ^ а Ы е  ргореЫе^ оТ 
3е1епде рго^тсе шеге т с Ы е б  т  ТЬе 5ТаТе ргоТесТюп;

- Мопа5Тегу АтагЬауа5да1апТ аТ 5оиТЬ оТ тоипТат ВигепкЬап т  ВагиипЬигеп 5 о и т
- ВиМ^1пд оТ СепТга1 СоттПТее оТ МопдоПап Реор1е’5 Раг!у апб Рго^^5юпа1 д о^еттепТ  аТ 

сепТег оТ А1ТапЬи1ад 5ои т

РоПоштд т т о ^ а Ы е  ргореЫе^ 5е1есТе6 т  ТЬе рго^тсе ргоТесТюп:

- Сотр1ех топитепТ Тог Ы5Тогу оТ Реор1е’5 Ре^оЫТюп аТ сепТег оТ А1ТапЬи1ад 5ои т
- 3Топе 5Ьеер аТ А1Тапдиипу 66г6ЦПп ба^аа аТ ВагиипЬигеп 5ои т
- ^еег 5Топе аТ р1асе саПеб КЬибег кЬагии1 т  гЫег КЬибег оТ Ег66 5ои т

ТЬгоидЬ 1995-1998, ап атепбтепТ ша5 ге^Шгеб Тог ТЬе ‘Ъ̂ 5Т оТ РгоТесТюп оТ Ы5Топса1 апб Си1Тига1
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1тто^аЫ е Ргорегйез оё 31а1е, Рго^тсе” айор1ей т  1994, ассогЫпд 1о 1Ье ге^^зюп оё 1Ье ‘Ъаш 
оё МопдоПа оп АЬт^Ы5ТгаТЫе апй ТеггПог^а1 Ш Пз апй ТНе^г Со^егпапсе” апй е5ТаЬП5ЬеЬ пеш 
аЬт^Ы5ТгаТЫе ипП5, апЬ питЬег оЁ т т о ^ а Ы е  ргореЫе5 Ы5со^егоЬ Ьу 1Ье агсЬео1одюа1 ехса^аТюп5 
пееЬеЬ 1о Ье т с Ы е Ь  т  1Ье 51а1е ргоТесТюп П5Т. ТЬи5, 1Ье ‘Ъ̂ 5Т оЁ ргоТесТюп оЁ Ь̂ 51ог1са! апЬ сиПига1 
т т о ^ а Ы е  ргорегЪе5 оЁ 51а1е апЬ рго^тсе” ша5 атепЬеЬ Ьу 235‘и ЬеЫ5юп оЁ до^еттепТ.

ТЬе ТоПоштд т т о ^ а Ы е  ргорег!у оЁ Зе1епде рго^тсе 5е1ес1еЬ Тог 51а1е ргоТесТюп:
- Мопа51егу АтагЬауа5да1ап1 а1 5оЫЬ оЁ тоипТат ВигепкЬап т  ВагиипЬигеп 5ои т

ТЬе ТоПоштд т т о ^ а Ы е  ргорегЬе5 5е1ес1еЬ т  ТЬе рго^тсе рго1ес1юп:
- ВиМ^^пд оЁ Сеп1га1 С о ттМ е е  оЁ МопдоПап Реор1е’5 Раг!у апЬ Рго^^5юпа1 до^еттепТ  а1 

сеп1ег оЁ АПапЬи1ад 5ои т
- Сотр1ех то п и т е Ы  Тог Ь̂ 5Тогу оТ Реор1е’5 Ре^о1иТюп а1 сеп1ег оТ АПапЬи1ад 5ои т
- ^еег 51опе а1 р1асе саПеЬ КЬиЬег кЬагии! т  гмег КЬиЬег оТ Егоо 5 о и т
- Сга^е5 а1 Та^уп Та1 т  ТизЫд 5ои т

Р гот опе ЬапЬ, ТЬе ^пс!и51оп оТ Теш т т о ^ а Ы е  ргорегЪе5 оТ Зе1епде Рго^тсе т  ТЬе аЬо^е ^̂ 5Т ша5 
саи^еЬ Ьу ТЬе роог ге5еагсЬ шогк ша5 Ье1пд Ьопе т  ТЬе ТегггТогу оТ ТЬе рго^тсе, апЬ Тогт ТЬе оТЬег 
ЬапЬ, ТЬе сотргоЬеп5Ые 5с̂ епТ1Лс ге5еагсЬ оп а1геайу Ы5со^егоЬ топитепТ5 пе^ег Ьееп Ьопе апЬ 
Ьа^тд по рготоТюп Тог ТЬе риЫю.

1п 2008, ‘Ъ̂ 5Т оТ ргоТесТюп оТ Ь̂ 5Тог̂ са! апЬ си1Тига1 т т о ^ а Ы е  ргорегЪе5 оТ 5ТаТе апЬ рго^тсе” ша5 
атепЬеЬ Ьу 175ТЬ <Геа5юп оТ д о^еттепТ  апЬ П ша5 еппсЬеЬ Ьу ТЬе питЬег оТ ^тто^аЫ е ргорегЪе5 
шЫсЬ шеге Ы5со^егоЬ т  1азТ 10 уеаг5 ге5еагсЬ. ТЬе ТоПоштд т т о ^ а Ы е  ргорегТу оТ Зе1епде рго^тсе 
5е1есТеЬ Тог 5ТаТе ргоТесТюп:

- ВиПЫпд оТ СепТга1 СоттПТее оТ МопдоПап Реор1е’5 РагТу апЬ Рго^^5юпа1 до^еттепТ  аТ 
сепТег оТ А1ТапЬи1ад 5ои т

- Мопа5Тегу АтагЬауа5да1апТ аТ 5оиТЬ оТ тоипТат ВигепкЬап т  ВагиипЬигеп 5ои т

ТЬе ТоПоштд т т о ^ а Ы е  ргорегЪе^ 5е1есТеЬ т  ТЬе рго^тсе ргоТесТюп:
- ВиМ^^пд5 ге1е^апТ То Ы5Тогу оТ Реор1е’5 Ре^о1иТюп 1осаТеЬ аТ сепТег оТ А1ТапЬи1ад 5 о и т
- ^еег 5Топе аТ р1асе саПеЬ КЬиЬег кЬагии! т  гмег КЬиЬег оТ Егоо 5ои т
- Сотр1ех топитепТ ^пс!и^1пд Ьеег 5Топе, 5^иаге дга^е, Тити1и5 аТ А1Тап о^оо оТ Егоо 

5ои т
- АпЫепТ ге т а т 5  оТ т т т д  ТбтбгТе^ аТ Егоо 5ои т
- Сга^е5 аТ Та^уп Та1 аТ ТизЫд 5ои т

РесепТ1у, ТЬе ге5еагсЬ апЬ ехаттаТюп оТ Ы5Тогу, агсЬео1оду апЬ еТЬпо1оду 5̂ Ьетд рготоТеЬ Ьу ТЬе 
5иррогТ оТ Того^дп соипТпе5, ге1е^апТ мТЬ ТЫ5 ге5еагсЬ апЬ ехаттаТюп шогк оТ т т о ^ а Ы е  ргорегЪе5 
оТ Зе1епде ргомпсе 5̂ Ьетд ехТепЬеЬ. 1Т 5̂ по ЬоиЬТ ТЬаТ та п у  Ы5Топса1 апЬ си1Тига1 т т о ^ а Ы е  
ргорегЪе5 шои1Ь Ье ТоипЬ апЬ рге5е™еЬ ТигТЬег.

С о^еттепТ  оТ МопдоПа Ьа5 ехесиТеЬ питЬег оТ шогк5 оп соп5егүаТюп апЬ ргоТесТюп оТ 
АтагЬауа5да1апТ топа5Тегу аТ ТегггТогу оТ ВагиипЬигеп 5 о и т апЬ ЬиПЫпд5 ге1е^апТ То го^о1иТюп 
Ь̂ 5Тогу аТ А1ТапЬи1ад 5 о и т  оТ Зе1епде рго^тсе.

1п 1944, топа5Тегу АтагЬауа5да1апТ Ьа5 т с Ы е Ь  т  ТЬе 5ТаТе ргоТесТюп апЬ П5 соп5е™аТюп 5ТагТеЬ, 
5тсе  1944. 1п 1960’5 ГТ5 Ы5Топса1 апЬ агсЫТесТига! 5ТиЬу Ьа5 5ТагТеЬ, а5 ше11 епдтееппд.

1п 1970, С о^еттепТ  оТ Реор1е’5 РериЬПс оТ МопдоПа Ьа5 ТигпеЬ То ТЬе Ш йеЬ №Тюп5 ЕЬисаТюп 
апЬ Си1Тига1 ОгдаЫгаТюп ^ ^ Е З С О / То дме 5иррогТ Тог соп5е™аТюп апЬ ге5ТогаТюп оТ топа5Тегу 
АтагЬауа5да1апТ апЬ ргоТе55юпа1 ехрегТ5 оТ ^^Е З С О  Ьа5 шогкеЬ т  МопдоПа 6 Тте5, Ьиппд 
1971-1979. А5 а ге5и1Т оТ ТЫ5 шогк, ^^Е З С О  Ьа5 тр1етепТеЬ соп5е™аТюп рго^есТ М0М75/001 Тог 
топа5Тегу АтагЬауа5да1апТ апЬ П Ьа5 Т|Ы5ЬеЬ т  1989. Ве5^е5 м ТЬ ^^Е З С О  ехрегТ5, ^арапе^е 
апЬ ^^еТпате5е ехрегТ5 Ьа^е ^отеЬ То ТЫ5 рго^есТ.
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1п 1992, СиЮа^аа РөпЬисЫ ^Ьеп ^^зШпд т  1Ье топаз1егу АтагЬауазда1ап1, Ье Ьаз ЬөсШөЬ 1о 
дмө йпапаа1 зиррог! Тог соп5өтТю п оТ топаз1егу АтагЬауазда1ап1. Со1ог оТ 1етр1е ТзодсЬт Ьаз 
соп5ө™өЬ Ьу Ы5 зиррог!

ТЬе топаз1егу АтагЬауазда1ап1 Ьаз сопзе™еЬ Тог 20 уеагз Ьу 1Ье зиррог! оТ Ьотө5Тю апЬ Тогө^дп 
реор1е апЬ П Ьаз {гапзЮггеЬ 1о пеш аЬтлЫ51га1юп оТ топазЮгу т  1993.

Соп5ө™аТюп апЬ гезЮгаЬоп оТ апу сиПига! Ьег^1аде Ьа^ө 1о сопТтиө т  ЯхеЬ Ьте, 5рөаа11у, агсЬПескига! 
ЬиИЫпд соп5^5Ттд оТ шооЬеп 51гис1иге 1о Ье пееЬеЬ соп5өгүаТюп апЬ рга5ө™аТюп ө^өгу Ьте.

ТЬөгөТогө, П ша5 ЬөсШөЬ Ю та ке  соп5ө™аТюп апЬ га5ТогаТюп Ю 1Ье иЫ^иө агсЫ1ес1ига! ЬиПЫпд, 
топа^Ю гу АтагЬауа5да1ап1 ассогЬапсе ^ПЬ 1.7 оТ “^а1^опа! Рго^өсТ Тог РгоТөсТюп апЬ С оп5өтТю п 
оТ Н̂ 51ог1са1 апЬ СиИига! 1тто^аЫ ө РгорөЫө5” Ьу 1Ье 515‘ Ьөа5юп оТ д о ^ ө т т ө п ! т  1998 апЬ 7.1.3 оТ 
“Рго^өсТ Юг РгоТөсТюп апЬ Соп5ө™аТюп оТ Ы5Юпса1 апЬ СиПига! 1тто^аЫ ө РгорөЫө5” Ьу 1Ье 303гй 
Ьөа5юп оТ д о ^ ө т т ө п ! т  2007. 1п 1Ье Ьгатешогк оТ ТЫ5 рго^өсТ, 1Ье сотрапу “Зи1Ь ии1” Ьа5 сатөЬ  
ои1 5оте  гөрат5 Ьу 1Ье 51а1е ЬиЬде! т  2007. 1п 2009-2010, МопдоИап апЬ ^арапө5ө о̂1п1 5и™еу 1еат 
Ьа5 сатөЬ  ои1 5игуеу5 оп агсЫТөсТигө теа5игетеп15 апЬ та п а д е те Ы  р1апп^пд е1с. 1п 2010-2011, 
5и™еу5 сатөЬ  ои1 оп п̂51аМа1̂ оп оТ а1агт 5у51ет апЬ өпдтөөппд Ьгаштд Ьу 1Ье 5иррог! оТ М1п̂ з1гу 
оТ ЕЬисаТюп, СиПиге апЬ Заепсе, Аг!5 Соип5П оТ МопдоПа апЬ ЕтЬа55у оТ ^З А  т  ЫаапЬааЮг.

РгоТөсТюп агеа оТ топа51егу АтагЬауа5да1ап1 Ьа5 ЬөсШөЬ а5 53782.0 ЬеЫаге Ьу 1Ье 10151 Ьөа5юп 
оТ С о^өттөпТ  оТ МопдоПа, т  2011 апЬ дөоЬөЬс соогЫпаТө5 оТ ЬогЬег ро^п15 а1 ргоТөсТюп агеа Ьа^ө 
аррго^өЬ.

ТЬе Пг51 ЬиПЫпд оТ Ьөа^иагТөг оТ АгЬуп ^игатТ Юегед /МопдоПап Реор1е’5 А гту / Ьа5 тсШЬеЬ т  
1Ье 51а1е ргоТөсТюп т  1994 апЬ ЬөсШөЬ 1о та ке  соп5өтТю п апЬ Гс51ога1юп 7.2.8 оТ “Рго^өсТ Тог 
РгоТөсТюп апЬ Соп5ө™аТюп оТ Н^5!ог1са1 апЬ СиМига! 1тто^аЫ ө РгсрөЫө5” Ьу 1Ье 303гй ЬеЫ5юп оТ 
д о ^ ө т т ө п ! т  2007.

А5 шеИ, 1Ье ЬиМ^^пд оТ Рго^^5юпа1 С о^өттөпТ  Ьа5 соп5ө™өЬ апЬ го^ЮгоЬ Ьу соп5ө™аТог5 апЬ 
ге51огег5 оТ Соп5ө™аТюп Адепсу оТ Н̂ з1ог̂ са1 апЬ СиИига! РгсрөгШө5, т  1978-1980. ^аТөг т  1999, 
П Ьа5 ге-соп5е™еЬ апЬ С о ^ ө т т д  АЬтт^51га1юп оТ АПапЬи1ад 5 о и т  апЬ СП^геп’з Рөргс5өпТаТмө 
МееЬпд Ьа^ө 51ауеЬ т  ТЫ5 ЬиПЬтд 5ТШ 1оЬау.

АЬо^ө төпТюпөЬ шогк5 аге опе раг! оТ ргоЮсЬоп асИ^И^е5 Тог 1Ье агсЬ^1ес!ига! топа51егу 
АтагЬауа5да1ап1 апЬ Пг51 ЬиПЫпд оТ Реор1е’5 А гту  тр1өтөп1тд  Ьу С о^өттөпТ  оТ МопдоИа, шЫсЬ 
а т ө Ь  Ю кеер 1Ье1г Пг51 51гис1иге, Ю ргө^өпТ Тгот па1ига1 апЬ 5оЫа1 П5к5 апЬ ^пЬегИ 1Ьет Ю 1Ье пех! 
дөпөга1юп5.

|п^епТогу апМ гед^зТгаТюп оТ ^т то ^ а Ы е  ргорегйез т  2010. 1п ТЬе Тгатешогк оТ ТЬе гсд^5ТгаТюп 
апЬ ЬоситөпТаТюп шогк, а Теат соп5^5Ттд Тгот 5рөс^аМз^з апЬ өхрөгТ5 оТ ТЬе СепТег оТ СиПига1 

НөЫадө Ьа5 шогкей т  17 5оит5 оТ Зе1епде ргомпсө Тгот Мау 23ГЙ 1о 20‘И оТ ^ипө, 2010. ТЬе Теат 
Ьа5 гсд^5ТөгаЬ пе^1у апЬ Ьу гереаТеЬ питЬег5 аЬоиТ 1870 ^тто^аЫ ө ргсрөЫө5 аТ 182 Ы51опса1 
5Пө5 апЬ ЬоситөпТөЬ 1Ьөт Ьу 7554 Ыдйа1 рЬо1о5, 178 рЬо1о П1т5, 15 ЬапЬ Ьгаштд5, 160 тти1ө5 
^ШөоТартд. ТЬө 1өат Ьа5 шогкөЬ т  17 5оит5 оТ Зө1өпдө рго^тсө Тга^өШпд 7100 кт5 .

А т т д  1о соорөгаТө \м!Ь 1Ьө 1оса15, шө да^ө тө1ЬоЬо1одюа1 а ^ с ө  оп т т о ^ а Ы ө  ргсрөгШө5 гөд̂ 5ТгаТ1оп, 
тТогтаЬоп, ргоТөсТюп апЬ тоЫТоппд. АпЬ шө өппсЬөЬ 5 о тө  1оса1 ти 5 ө и т5  51огадө Ьу ^өо1МЬ^с 
1оо15 1Ьо5Ө шөгө пө^1у Ы5со^өгаЬ Ьиппд ТЫ5 гөд^51га1юп апЬ ЬоситөпТаТюп шогк.

№ө шоиШ Пкө 1о ТЬапк а11 1Ьө рөор1ө ^Ьо Ьа^ө сопТпЬиТөЬ 1о апЬ шогкөЬ оп ТЫ5 рго^өсТ оТ гад^51га1юп 
апЬ ЬоситөпТаТюп оТ ^тто^аЫ ө ргсрөЫө5 оТ Зө1өпдө рго^тсө. №ө шапТ 1о ТЬапк 1Ьө Ьгмөг 
Т5.ВаТ5ииг?| апЬ а11 өтр1оуөө5 оТ 1Ьө М и5өит, Си11ига1 сөп1өг, АЬт^п^5ТгаТ^оп, гө1аТөЬ огдап^2аТ^оп5 
апЬ В.АПапгауа ^п^рөсТог оТ си!Тига1 соп1го1 а1 РгоТө55^опа1 1п5рөсТ^оп Адөпсу оТ Рго^тсө, ЬөгЬөг5 
апЬ 1Ьө рөор1ө оТ Зө1өпдө рго^^псө.
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Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын байршил

ТҮЖИЙН НАРС
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*  Чулуун хешөе дурсгаг

*  Хадны зураг 5нчгийн дурсгол

*  6ул ш ; хиргисүүр; тахилын 5дйгууламж

*  Барилга лрхитөктурын дурспол 

Үйлдвэрлалийн ул мөрбүхий дурсгалт гээар

*  Ч угуун зэесгийн дурсгалт газар

Полөонтологий н дурсгалт гоаар
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О м н и  Т .лЗ 
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Ьмяипих!
СнКа-ттки!
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АЛТАНБУЛАГ СУМ

Алтанбулаг сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Зүүнбүрэн хан уулын хошууны 
нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 
оны байдлаар 210.0 мянган га газар нутагтай, 5,1 мянган хүн амтай, 34,3 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв нь аймгийн төвөөс зүүн тийш 24 
км зайтай.

1. Ардын Журамт цэргийн анхны штабын байшин
2. Ардын Түр Засгийн Газрын байшин
3. Бөхлөө уулын булш, хиргисүүр
4. Мухар төхөмийн олон үеийн дурсгалт газар
5. Элсэн товгорын хүн чулуун хөшөө
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Алтанбулаг сум

1. А рды н Ж урамт цэргийн анхны  
штабын байшин

Сумын төвд аймгийн нэгдсэн музейн 
хашаан дотор 1921 онд Ардын Журамт 
цэргийн анхны штабын байшин бий. 
Уг байшинг 1971, 1989 онд сэргээн 
засварлаж байжээ.

А рды н  журамт цэргийн анхны штабын 
байшингийн хананд байрлуулсан дурсгалын

самбар

А рды н  түр Засгийн газар байрлаж байсан 
байшин (урдаас)

3. Б өхлөө уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урагш 40 орчим 
км-т, Бөхлөө уулын зүүн талд, Бөхлөөн 
голын баруун эрэг дээр 10-аад булш, 
хиргисүүр бий.

А рды н  журамт цэргийн анхны штабын байшин (зүүн урдаас)

2. А рды н Түр Засгийн газар байрлаж байсан байшин

Сумын төвд аймгийн нэгдсэн музейн урд талд 1921 онд 
А рдын түр Засгийн газар байрлаж байсан байшин бий. 
Эдүгээ уг байшинд Алтанбулаг сумын и т х , ЗДтГазар 
байрлан үйл ажиллагаа явуулдаг ажээ.

Ардын түр Засгийн газар байрлаж байсан байшин (баруун урдаас)

бөхлөө уулын хиргисүүр (урдаас) бөхлөө уулын булш (зүүнээс)
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Алтанбулаг сум

Мухар төхөмийн олон үеийн дурсгалт газар (зүүн хойноос)

4. Мухар төхөм ийн олон үеийн дурсгалт 
газар

Сумын төвөөс зүүн урагш 12 орчим км-т, 
Мухар төхөм гэх олон үеийн дурсгалтай 
газар бий. Эндээс чулуун зэвсгийн үеийн 
болон хүрэл, төмөр зэвсгийн үеийн олон 
арван эд өлгийн зүйлс олддог.

Мухар төхөмийн олон үеийн дурсгалт газар (баруун хойноос)

5. Элсэн то вгоры н хүн чулуун хөш өө

Сумын төвд аймгийн нэгдсэн музейн үүдэнд 
түрэгийн үеийн нэгэн хүн чулуун хөшөө бий. 
Энэхүү хөшөөг 1970-аад оны үед өнөөгийн 
орхонтуул сумын нутаг Шар усны голын 
Элсэн товгор хэмээх газраас зөөн авчирчээ.

Мухар төхөмийн олон үеийн дурсгалт газраас олдсон
эд өлгийн зүйлс

Элсэн товгорын хүн чулуун хөшөө (баруунаас)

Элсэн товгорын хүн чулуун хөшөөний гар зураг
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БАРУУНБҮРЭН СУМ

Баруунбүрэн сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын 
хошууны нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус 
сум 2011 оны байдлаар 281,5 мянган га газар нутагтай, 2,9 мянган хүн 
амтай, 127.1 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Бургалтай суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун урагш 220 км зайтай.

1. Агуйн амны булш, хиргисүүр
2. Амарбаясгалант хийд
3. Дарь эх толгойн булш, хиргисүүр
4. Гуранзатын хөтлийн хүннү булш, хиргисүүр
5. Намаржааны гозгорын булш, хиргисүүр
6. Нурамт уулын булш, хиргисүүр
7. Өгөөмөр уулын хөшөө чулуу
8. Хар эргийн хөшөө чулуу
9. Хөшөөн дэвийн хөшөө чулуу
10. Шивээ хайрханы булш, хиргисүүр
11. Шувуутын хадны зураг
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баруунбүрэн сум

1. Агуйн амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 35 орчим км-т, Агуйн 
аманд цөөнгүй булш, хиргисүүр бий. Мөн аманд 
дотроо уужим зайтай, амсрынхаа ойр орчимд 
улаан зосоор бичсэн маанийн үсэг ихтэй жижиг 
агуй байдаг.

Агуйн амны булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

2. Амарбаясгалант хийд

Сумын төвөөс зүүн хойш 45 орчим км-т, Бүрэнхан 
уулын өвөрт, ийвэн голын зүүн биед Монголын эртний 
уран барилгын цогцолбор дурсгалын нэг болох 
амарбаясгалант хийд бий.

Агуйн амны булш, хиргисүүр (зүүн хойноос)

Агуйн амсрын орчимд зосоор бичсэн төвд бичээс

амарбаясгалант хийд (зүүн урдаас)

амарбаясгалант хийдийн гол дуган, лам нарын сууц

Дурсгалын гэрэлт хөшөө
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баруунбүрэн сум

3. Дарь эх толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 40-өөд км-т, 
Амарбаясгалант хийдээс зүүн урагш 5 орчим 
км-т орших Дарь эх толгойн өврөөр 30-аад 
булш, хиргисүүр бий.

Дарь эх толгойн дөрвөлжин булш (зүүнээс)

Дарь эх толгойн булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

4. Гуранзатын хөтлийн хүннү булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 15 орчим км-т, Гурван 
толгойн баруун хөндий, Гуранзатын хөтлийн зүүн 
талд 30 гаруй хүннү булш, 6 хиргисүүр бий.

Гуранзатын хөтлийн хиргисүүр (урдаас)

5. Намаржааны гозгорын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун тийш 45 орчим км-т, 
и х  хөшөөтийн давааны урд үзүүрт орших 
намаржааны гозгорын өврөөр цөөнгүй булш, 
хиргисүүр бий.

намаржааны гозгорын булш, хиргисүүр (урдаас)

Гуранзатын хөтлийн хүннү булш (урдаас)

намаржааны гозгорын булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баруунбүрэн сум

6. Нурамт уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урагш 20-иод км-т 
орших Нурамт уулын энгэр бэлээр хэдэн 
булш, хиргисүүр бий.

Нурамт уулын дөрвөлжин булш (баруунаас)

Өгөөмөр уулын хөшөө чулуу (баруунаас)

8. Хар эргийн хөш өө чулуу

Сумын төвөөс зүүн урагш 10-аад км, Орхон голын 
баруун бие, Хар эрэг хэмээх газар гадаргуу дээрээ 
Очирваань бурханы хөрөгтэй хөшөө чулуу бий.

Хар эргийн хөшөө чулуу (баруун хойноос)

Нурамт уулын булш, хиргисүүр (баруунаас)

7. Өгөөмөр уулы н хөш өө чулуу

Сумын төвөөс зүүн тийш 8 орчим км-т орших 
Өгөөмөр уулын ар шил дээр ар, өвөр талдаа 
бурханы сийлмэл хөрөг бүхий хөшөө чулуу бий.

өгөөмөр уулын хөшөө чулууны ар, өвөр гадаргуу дээрх зураг

хар эргийн хөшөө чулуу (баруун урдаас)
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баруунбүрэн сум

9. Хөшөөн дэвийн хөш өө чулуу

Сумын төвөөс баруун тийш 7 орчим км-т, 
Бургалтайн голын урд эрэг, Чандгатын арын 
Хөшөөн дэв гэх газар гадаргуу дээрээ ямар нэг 
дүрс тэмдэггүй нэг хөшөө чулуу бий.

10. Ш ивээ хайрханы  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 26 орчим км-т 
орших Шивээ хайрханы энгэр бэлээр 20 гаруй 
булш, хиргисүүр бий.

Шивээ хайрханы булш, хиргисүүр (баруунаас) 

11. Ш увууты н хадны  зураг

хөшөөн дэвийн хөшөө чулуу (урдаас)

Сумын төвөөс баруун хойш 20-иод км-т, Шувуут 
уулын бичигтийн дэв хэмээх газар олон тооны 
хадны зураг бий.

Шувуутын хадны зургаас

Шивээ хайрханы булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

Шувуут уулын бичигтийн дэв (зүүн урдаас)

Шувуутын хадны зургаас Шувуутын хадны зургаас

Шувуутын хадны зургаас
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БАЯНГОЛ СУМ

Баянгол сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар тогтоолоор 
хуучны Богд хан уулын аймгийн Ноён уулын хошууны нутгаас салган 
Төв аймгийн харьяанд байгуулжээ. 1960 онд Сэлэнгэ аймгийн харьяанд 
дахин байгуулагдсан байна. Тус сум 2011 оны байдлаар 196.5 мян га газар 
нутагтай, 5.5 мянган хүн амтай, 130.7 мянган толгой малтай байна. Сумын 
төв Баруунхараа суурин нь аймгийн төвөөс зүүн урагш 175 км зайтай.

1. Бөхөн уулын өврийн булш, хиргисүүр
2. Бумбат уулын өврийн булш, хиргисүүр
3. Жаргалантын амны булш, хиргисүүр
4. Нарийн хөндийн булш, хиргисүүр
5. Өлийн шандны дурсгал
6. Шар хад уулын булш, хиргисүүр
7. Шар шувуутын булш, хиргисүүр
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Баянгол сум

1. Бөхөн уулы н өврийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 20 гаруй км-т, 
Бөхөн уулын урд өврөөр цөөнгүй булш, 
хиргисүүр бий.

Бөхөн уулын өврийн дөрвөлжин булш (зүүнээс)

Бөхөн уулын өврийн булш, хиргисүүр (зүүн урдаас) 

2. Бумбат уулы н өврийн булш, хиргисүүр

Бумбат уулын өврийн булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

3. Ж аргалантын амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 13 орчим км-т, төмөр 
замын 212-р зөрлөгийн хойд талд орших 
жаргалантын аманд том жижиг нийлсэн 10 
гаруй хиргисүүр, хэдэн булш бий.

бумбат уулын өврийн булш, хиргисүүр (урдаас)

жаргалантын амны хиргисүүр (баруун урдаас)

жаргалантын амны хиргисүүр (урдаас)

Сумын төвөөс зүүн зүгт 12 орчим км-т, төмөр замын 
212-р зөрлөгийн баруун хойд талд орших бумбат 
уулын өврөөр 30-аад булш, хиргисүүр бий.
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Баянгол сум

4. Нарийн хөндийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 15 орчим км-т, 
Зүрх уулын баруун хөндий, Нарийн хөндий 
гэх газар 40-өөд дөрвөлжин булш, 10-аад 
хиргисүүр бий.

Нарийн хөндийн дөрвөлжин булш (урдаас)

5. Өлийн ш андны дурсгал

Сумын төвөөс урагш 10 орчим км-т, Баянгол сум 
болон Төв аймгийн Сүмбэр сумын зааг, Өлийн 
шанд хэмээх газар нутгийнхны Хуц Ухантай гэж 
нэрлэдэг Түрэгийн үеийн чулуун дурсгалууд бий.

Нарийн хөндийн хиргисүүр (урдаас)

Нарийн хөндийн дөрвөлжин булш (урдаас)

Өлийн шандны дурсгал (зүүн урдаас)

Өлийн шандны 2-р хүн чулуун хөшөөний гар зураг өлийн шандны 1-р хүн 
чулуун хөшөө

өлийн шандны 2-р хүн 
чулуун хөшөө
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Баянгол сум

Өлийн шандны 1-р чулуун арслангийн гар зураг

Өлийн шандны 2-р чулуун арслангийн гар зураг

Өлийн шандны 2-р чулуун хонь (зүүн хойноос)

Өлийн шандны 1 ,2-р чулуун арслан (зүүн урдаас)

Өлийн шандны 1-р чулуун хонь (баруунаас)

Өлийн шандны 2-р чулуун хонины гар зураг

Өлийн шандны 3-р хүн чулуун хөшөөний гар зураг

Өлийн шандны 1-р чулуун хонины гар зураг

өлийн шандны 3 -р хүн 
чулуун хөшөө
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Баянгол сум

6. Ш ар хад уулы н булш, 
хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 
15 орчим км, Шар хад 
уулын урд хөндийд 40- 
өөд булш, хиргисүүр бий.

Шар хад уулын булш, хиргисүүр (урдаас)

7. Ш ар ш увууты н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 6 орчим км, төмөр 
замын хойд талд Шар шувуут гэх газар дөрвөлжин, 
дугуй нийлсэн 30-аад булш, хэдэн хиргисүүрийн 
хамт оршино.

Шар шувуутын булш, хиргисүүр (урдаас)

Шар шувуутын булш (урдаас)

Шар шувуутын булш (баруун урдаас)
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ЕРӨӨ СУМ

Ерөө сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Богд хан уулын аймгийн Ноён уулын хошууны нутгаас салган 
Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 оны байдлаар 820,3 
мянган га газар нутагтай, 6.4 мянган хүн амтай, 63.0 мянган толгой малтай 
байна. Сумын төв нь аймгийн төвөөс урагш 80 км зайтай.

1. Дааган дэлийн булш, хиргисүүр
2. Дарь эхийн хийдийн туйр
3. Гүн толгойн дурсгал
4. Хадны ламын хийдийн туйр
5. Хандгайтын энгэрийн булш, хиргисүүр
6. Хоёр Мандал уулын энгэрийн булш, хиргисүүр
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Ерөө сум

1. Дааган дэлийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойд зүгт 10 орчим км-т, 
Дааган дэл хэмээх газар 10 гаруй булш, 
бий.

Гүн толгой (зүүн урдаас)

Гүн толгойн орчмын шавар бурхадын хагархай хэсгүүд

Дааган дэлийн булш (урдаас)

Дааган дэлийн булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

2. Дарь эхийн хийдийн туйр

Сумын төвөөс зүүн тийш 5 орчим км-т, Эрдэнэ 
уулын баруун хөндийд, Буурагчин уулын урд өвөрт 
Дарь эхийн хийдийн туйр үлдэгдэл бий. хийдийн 
туйрин дээр барилгын элдэв шавар эдлэл, зэс, 
төмөр, гуулин эдлэлийн хэсгээс гадна шавар 
бурханы хагархайнууд энд тэндгүй хөглөрнө.

Дарь эхийн хийдийн туйр (урдаас)

3. Гүн толгойн дурсгал

Сумын төвөөс зүүн урагш 20-иод км-т, Ерөө голын 
урд хөндий, яхүүгийн тохойн хойд хэсэгт Гүн толгой 
нэртэй улаан хүрэн шавартай жижиг толгой бий. 
Энд хэмжээгээр жижиг олон тооны шавар бурхадын 
хагархай хэсгүүд байдаг.

Дарь эхийн хийдийн туйрин дээрх эд зүйлийн
үлдэгдэл
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Ерөө сум

4. Хадны ламы н хийдийн туйр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 12 орчим 
км-т, төв замын дэргэд Хадны ламын 
хийдийн туйр бий.

Хадны ламын хийдийн туйр (урдаас) 

5. Хандгайтын энгэрийн булш, хиргисүүр

Хадны ламын хийдийн дуганы үлдэгдэл (урдаас) Сумын төвөөс зүүн хойш 20 орчим км-т, төмөр 
замын хойд тал, хандгайт уулын энгэр бэлээр 
олон тооны булш, хиргисүүр бий.

хандгайтын энгэрийн дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)

хандгайтын энгэрийн булш, хиргисүүр (урдаас)

6. Хоёр Мандал уулы н энгэрийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш 10 орчим км-т, хоёр Мандал 
уулын зүүн урд энгэр, бэлээр цөөнгүй булш, хиргисүүр 
оршино. Эдгээрийн зармыг ойрын үед хүмүүс ухаж 
сүйтгэжээ.

хандгайтын энгэрийн хиргисүүр (баруунаас)

хоёр Мандал уулын энгэрийн хиргисүүр (зүүн урдаас)
хоёр Мандал уулын энгэрийн булш, хиргисүүр (урдаас)

47



ЖАВХЛАНТ СУМ

Жавхлант сумыг АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1977 оны 64 дүгээр 
зарлигаар Баянхараатын САА-г түшиглүүлэн байгуулж Сэлэнгэ аймагт 
харьяалуулжээ. Тус сум 2011 оны эхний байдлаар 119.0 мянган га газар 
нутагтай, 1.9 мянган хүн амтай, 81,7 мянган толгой малтай байна. Сумын 
төв Жаргалант суурин нь аймгийн төвөөс урагш 65 км зайтай.

1. баян хайрханы булш, хиргисүүр
2. нарийн хүрийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
3. Улаанчулуун уулын булш, хиргисүүр
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Жавхлант сум

1. Баян хайрханы  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш 30-аад км-т, Баян хайрхан 
уулын өвөрт төмөр замын дагуу хэдэн булш 
хиргисүүр бий.

Баян хайрханы хиргисүүр (зүүн урдаас)

2. Нарийн хүрийн чулуун зэвсгийн дурсгалт 
газар

Сумын төвийн баруун урд талын хамрыг Нарийн хүр 
гэнэ. Эндээс неолитын үеийн чулуун зэвсгийн элдэв 
үлдэгдэл, шавар ваарны хагархай хэсгүүд цөөнгүй 
олддог байна.

Нарийн хүрийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газраас олдсон
олдворууд

3. Улаанчулуут уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урагш 12 орчим км, 
Улаанчулуут уулын өвөрт тус бүр нэг нэг булш, 
хиргисүүр бий.

Улаанчулуут уулын булш, хиргисүүр (урдаас)
Улаанчулуут уулын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

нарийн хүрийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар (баруун урдаас)

баян хайрханы дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)
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ЗҮҮНБҮРЭН СУМ

Зүүнбүрэн сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Зүүнбүрэн хан уулын хошууны 
нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 оны 
байдлаар 120,5 мян га газар нутагтай, 2,7 мянган хүн амтай, 57,7 мянган 
толгой малтай байна. Сумын төв Жаргалант суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун урд зүгт 45 км зайтай.

1. Гурвансайхан уулын булш, хиргисүүр,
2. Дархан Монгол уулын булш, хиргисүүр, хадны зураг
3. Нарийн хөндийн адгийн булш, хиргисүүр
4. Рашаантын адгийн булш, хиргисүүр
5. Сант толгойн булш, хиргисүүр
6. Хайлааст гууны булш, хиргисүүр
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Зүүнбүрэн сум

1. Гурвансайхан уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урагш 40 гаруй км-т, 
Гурвансайхан уулын баруун урд өвөрт хэдэн 
булш, хиргисүүр бий.

Гурвансайхан уулын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

Дархан Монгол уулын хиргисүүр (урдаас)

3. Нарийн хөндийн булш

Гурвансайхан уулын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

2. Дархан Монгол уулы н булш, хиргисүүр, 
хадны  зураг

Сумын төвөөс зүүн урагш 23 орчим км-т орших 
Дархан Монгол уулын баруун, зүүн суганд 
цөөнгүй булш, хиргисүүр, хадны зургийн 
дурсгал бий.

Дархан Монгол уулын дөрвөлжин булш (урдаас)
Сумын төвөөс урд зүгт 45 орчим км-т, нарийн хөндий 
гэх газар цөөн хэдэн дугуй булш бий.

Дархан Монгол уулын хадны зургаас

Иарийн хөндийн булш (зүүн урдаас)
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Зүүнбүрэн сум

4. Рашаантын адгийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урд зүгт 30 гаруй км-т, 
Рашаантын адаг гэх газар 10 гаруй булш, 5 
хиргисүүр бий.

Рашаантын адгийн дөрвөлжин булш (баруунаас)

Рашаантын адгийн хиргисүүр (баруунаас)

5. Сант толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урагш 50-аад км-т орших Сант 
хэмээх толгойн эргэн тойронд 30-аад булш, 
хиргисүүр бий.

Сант толгойн хиргисүүр (урдаас)

Сант толгойн булш, хиргисүүр (урдаас)

6. Хайлааст гууны  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урагш 50-аад км-т, хайлааст 
гуу хэмээх газар 10 гаруй булш, мөн тооны 
хиргисүүр бий.

хайлааст гууны хиргисүүр (зүүн урдаас)

хайлааст гууны дөрвөлжин булш
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МАНДАЛ СУМ

Мандал сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Ноён уулын хошууны нутгаас 
салган Төв аймгийн харьяанд байгуулжээ. 1938 оноос Сэлэнгэ аймагт 
харьяалуулсан байна. Тус сум 2011 оны байдлаар 484.4 мянган га газар 
нутагтай, 25.0 мянган хүн амтай, 194.6 мянган толгой малтай байна. Сумын 
төв нь аймгийн төвөөс зүүн урд зүгт 230 км зайтай.

1. Алтан өлгийн амны хүннү булш
2. Бат хөтлийн хийдийн туйр
3. Баянхангай уулын булш, хиргисүүр
4. Гэсэр гацааны булш, хиргисүүр
5. Дууш уулын өврийн булш, хиргисүүр, хөшөө чулуу
6. Майхан толгойн булш, хиргисүүр
7. Нарстын амны булш, хиргисүүр
8. Оорцог уулын булш, хиргисүүр
9. Охироогийн их өвөлжөөний булш
10. Охироогийн хар хошууны булш, хиргисүүр
11. Төхөмийн булгийн тархины булш
12. Устай шаазгайтын голын булш, хиргисүүр
13. Чавганцын амны адгийн булш, хиргисүүр
14. Шивэрийн 3 байшингийн булш, хиргисүүр
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Мандал сум

Алтан өлгийн хүннү булш (урдаас)

2. Бат хөтлийн хийдийн туйр

Сумын төвөөс зүүн урагш 20-иод км, Түнэл 
тосгоноос хойш 6 орчим км-т Нарт уулын зүүн урд 
энгэрт Бат хөтлийн хийдийн туйр бий.

1. Алтан өлгийн амны хүннү булш

Сумын төвөөс зүүн хойш 10-аад км, Тайжийн 
гозгорын хойд талын Алтан өлгийн аманд 30- 
аад хүннү булш бий.

Алтан өлгийн хүннү булш (зүүн урдаас)

Бат хөтлийн хийдийн туйр (зүүн урдаас)
бат хөтлийн хийдийн туйр (зүүн урдаас)

баянхангай уулын хиргисүүр (урдаас)

3. Баянхангай уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 5 орчим км, тайжийн гозгорын 
урд хөндий, баянхангай уулын зүүн хойд бэлд 20-иод 
хүннү булш, 1 хиргисүүр бий.

баянхангай уулын хүннү булш (зүүнээс)

баянхангай уулын хүннү булш (зүүн урдаас)
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4. Гэсэр гацааны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урагш 25 орчим км, Зуун 
модны амны Гэсэр гацаанд хэмжээ, хэлбэрийн 
хувьд адилгүй 40-өөд булш, 4 хиргисүүр бий.

Гэсэр гацааны булш (урдаас)

5. Дууш уулы н өврийн булш, хиргисүүр, 
хөш өө чулуу

Сумын төвийн баруун хойд талын хөндлөн уулыг 
Дууш гэнэ. Энэ уулын энгэр, өврөөр 10 гаруй 
хиргисүүр, 30-аад булш, гадаргуу дээрээ тэмдэг, 
дүрсгүй 1 хөшөө чулуу бий.

Дууш уулын өврийн хиргисүүр (урдаас)

Дууш уулын өврийн дөрвөлжин булш (баруун урдаас)

Гэсэр гацаа (баруунаас)

Гэсэр гацааны булш (зүүн урдаас)

Дууш уулын өврийн булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

Дууш уулын өврийн хөшөө чулуу (урдаас)
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6. Майхан толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 30 орчим км-т 
орших Майхан толгойн энгэр бэлээр хэдэн 
булш, хиргисүүр бий.

Майхан толгойн дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)

Нарстын амны хиргисүүр (хойноос) 

8. О орцог уулы н булш, хиргисүүр

Майхан толгойн булш, хиргисүүр (баруун хойноос)

7. Нарстын амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 35 орчим км, хараа 
голын зүүн биед орших нарстын аманд 10 гаруй 
булш, хиргисүүр бий.

нарстын амны булш, хиргисүүр (баруун урдаас)
Сумын төвөөс зүүн хойш 16 орчим км, оорцог 
уулын баруун хормой, ноёны амны голын 
зүүн эрэг дээр 20 гаруй булш, хиргисүүр 
бий.

Өорцог уулын булш (баруунаас)
Өорцог уулын булш, хиргисүүр (урдаас)
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9. О хироогийн их өвөлж өөний дөрвөлж ин 
булш

Сумын төвөөс зүүн хойш 18-20 орчим км-т, 
Их Мандал уулын баруун хойд хөндий, 
Охироогийн их өвөлжөөний урд талд 2 
дөрвөлжин булш бий.

охироогийн их өвөлжөөний дөрвөлжин булш (зүүнээс)

охироогийн хар хошууны хиргисүүр (баруун урдаас)

охироогийн их өвөлжөөний дөрвөлжин булш (зүүн хойноос)

10. О хироогийн хар хош ууны  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 20 орчим км-т, охироогийн 
хар хошуу гэх газар 10 гаруй хиргисүүр байна.

охироогийн хар хошууны булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

11. Төхөмийн булгийн дөрвөлж ин булш

Сумын төвөөс хойш 20 орчим км-т, төхөмийн 
булгийн тархи гэх газар хэдэн дөрвөлжин булш 
бий.

төхөмийн булгийн дөрвөлжин булш (зүүнээс)

төхөмийн булгийн дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)
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12. Устай шаазгайтын голын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 40 гаруй км, Хэлтгий 
уулын хойд хөндий, Устай шаазгайтын голын зүүн 
биед хэдэн булш, хиргисүүр бий.

Устай шаазгайтын голын булш (баруунаас)

Чавганцын амны адгийн дөрвөлжин булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

Шивэрийн 3 байшингийн булш, хиргисүүр (урдаас)

Устай шаазгайтын голын булш, хиргисүүр (баруун хойноос)

13. Чавганцын амны адгийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 35 орчим км-т, Чавганцын 
амны адагт цөөн хэдэн булш, хиргисүүр бий.

Чавганцын амны адгийн дөрвөлжин булш (урдаас)

14. Ш ивэрийн 3 байш ингийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 33 орчим км-т, Шивэрийн 
дунд голын баруун эрэг, Шивэрийн 3 байшингийн 
зүүнтээ ганц хиргисүүр, 20-иод дөрвөлжин 
булшны хамт оршино.

Шивэрийн 3 байшингийн дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)

58



ОРХОН СУМ

Орхон сумыг 1959 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 222 дугаар зарлигаар 
Сэлэнгэ аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 оны байдлаар 130.6 
мянган га газар нутагтай 2.3 мянган хүн амтай, 86.6 мянган толгой малтай 
байна. Сумын төв Нарт суурин нь аймгийн төвөөс баруун урагш 175 км 
зайтай.

1. Бурхантай хадны бурханы хөрөг
2. Нартын арын хүн чулуун хөшөө
3. Нартын энгэрийн булш, хиргисүүр, 

буган чулуун хөшөө
4. Овоотын буган чулуун хөшөө
5. Өгөөмөрийн өврийн булш, хиргисүүр, 

бичигтэй чулуу
6. Улаанчулуутын булш, хиргисүүр
7. Цантын хотын туйр
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Бурхантай хад (баруун урдаас)

Бурхантай хадны бурханы хөрөг

Нартын арын хүн чулуун хөшөө (урдаас)

Нартын арын хүн чулуун хөшөөний гар зураг

1. Бурхантай хадны  бурханы хөрөг

Сумын төвөөс баруун урагш 8 орчим км, 
Орхон голын зүүн эрэг, Бурхантай хадны 
баруун тийш харсан гадаргуу дээр бурхан, 
суврагын сийлмэл дурсгал бий.

Бурхантай хадны бурханы хөрөг

2. Нартын арын хүн чулуун хөш өө

Сумын төвөөс урагш 10-аад км зайтай 
орших Нарт уулын арын хөндийд Түрэгийн 
үеийн нэгэн хүн чулуун хөшөө бий.

Нартын арын хүн чулуун хөшөө
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3. Нартын энгэрийн булш, хиргисүүр, буган 
чулуун хөш өө

Сумынтөвөөс урагш 15 орчимкм-т, Бэлэндалайн 
төмөр замын станцын хойд талд орших Нарт 
уулын энгэрт цөөнгүй булш, хиргисүүр, 1 буган 
чулуун хөшөө бий.

Нартын энгэрийн булш, хиргисүүр (урдаас)

Нартын энгэрийн дөрвөлжин булш (зүүн хойноос)

нартын энгэрийн буган чулуун хөшөө, түүний гар зураг

нартын энгэрийн буган чулуун хөшөө (урдаас)

4. О воотын буган чулуун хөш өө

Сумын төвөөс зүүн урагш 20-иод км-т, овоот гэх 
газар нэг буган чулуун хөшөө бий.

Өвоотын буган чулуун хөшөө (урдаас)

Өвоотын буган чулуун хөшөө
овоотын буган чулуун хөшөөний гар зураг
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Өгөөмөрийн өврийн булш, хиргисүүр (урдаас)

Өгөөмөрийн өврийн бичигтэй чулуу (урдаас)

7. Цантын хоты н туйр

Сумын төвөөс баруун урагш 3 орчим км, Орхон голын 
зүүн хөндий, цагааннуурын урд цантын хотын туйр бий. 
Энэхүү туйр нь гадуураа дөрвөлжиндүү, намхан шороон 
хэрэмтэй, хэрмийн гадуур усан шуудуутай байжээ.

цантын хотын туйр (зүүн хойноос)

5. Ө гөөмөрийн өврийн булш, хиргисүүр, 
бичигтэй чулуу

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 35 орчим км, 
©гөөмөр уулын өвөрт хэдэн булш, хиргисүүр, 
бичигтэй чулуу бий.

өгөөмөрийн өврийн хиргисүүр (урдаас)

6. Улаанчулуутын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 30 орчим км, 
Улаанчулуут уулын өвөрт цөөнгүй булш, 
хиргисүүр бий.

Улаанчулуутын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

цантын хотын туйр (урдаас)
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ОРХОНТУУЛ СУМ

Орхонтуул сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Баруунбүрэн хан уулын 
хошууны нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 
2011 оны байдлаар 294.1 мянган га газар нутагтай, 3.7 мянган хүн амтай, 
153.1 мянган толгой малтай байна. Сумын төв нь аймгийн төвөөс баруун 
урагш 240 км зайтай.

1. Ананд хайрханы булш, хиргисүүр
2. Бичигт эрүүний булш, хиргисүүр
3. Дарцагт толгойн булш, хиргисүүр
4. Жаргалантын хөндийн хөшөө чулуу
5. Өлзийт нугын булш, хиргисүүр
6. Рашаант тосгоны буган чулуун хөшөө
7. Салхитын хар хошууны булш, хиргисүүр
8. Тахидаг уулын булш, хиргисүүр
9. Хөрзөн толгойн хүннү булш
10. Хөшөөн дэвийн буган чулуун хөшөө
11. Шар усны хавцлын булш, хиргисүүр
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1. Ананд хайрханы  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урагш 18 орчим км-т, 
Ананд хайрханы зүүн энгэрт хэдэн булш, 
хиргисүүр бий.

Ананд хайрханы булш, хиргисүүр (урдаас)

Ананд хайрханы булш (зүүн урдаас)

2. Бичигт эрүүний булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 30 орчим км-т, Бичигт 
эрүү уулын урд талаар цөөнгүй булш, хиргисүүр 
оршино.

бичигт эрүү уулын хиргисүүр (баруун урдаас)

бичигт эрүү уулын хиргисүүр (баруун урдаас) 

3. Дарцагт толгойн булш, хиргисүүр

Дарцагт толгойн хиргисүүр (баруун хойноос)

Дарцагт толгойн булш, хиргисүүр (баруунаас)

Сумын төвөөс зүүн зүгт 50 гаруй км, 
хужиртын Дарцагт толгойн орчимд эртний 
булш, хиргисүүр, тахилын байгууламж бий.

Дарцагт толгойн булш, хиргисүүр (баруунаас)
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4. Ж аргалантын хөндийн хөш өө чулуу

Сумын төвөөс зүүн урд зүгт 40 гаруй км-т, 
Хөх хатад уулын урд, Жаргалантын аманд 
гадаргуу дээрээ бурханы сийлмэл хөрөг 
бүхий хөшөө чулуу бий.

Жаргалантын хөндийн бурхантай хөшөө чулуу

Өлзийт нугын дөрвөлжин булш (урдаас)

6. Рашаант тосгоны  буган чулуун хөш өө

©нөөгийн орхонтуул сумын рашаант 
тосгоны сургуулийн хашаанд нэгэн буган 
чулуун хөшөө бий. Энэ хөшөөг 1980-аад 
оны эхээр хонхорын гарам хэмээх газраас 
авчирчээ.

рашаант тосгоны буган чулуун хөшөө (зүүн урдаас)

Жаргалантын хөндийн хөшөө чулуу (зүүн урдаас)

5. Өлзийт нугын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урд зүгт 20 гаруй км-т, туул голын 
хойд хөндий, өлзийт нуга гэх газар 20-иод булш, 
хиргисүүр бий.

өлзийт нугын булш, хиргисүүр (урдаас)

рашаант тосгоны буган чулуун хөшөөний гар зураг
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7. С алхитын хар хош ууны  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн урагш 30 гаруй км-т, 
Салхитын хар хошуу гэх газар хэдэн булш, 
хиргисүүр бий.

Салхитын хар хошууны дөрвөлжин булш (баруун хойноос)

Салхитын хар хошууны булш, хиргисүүр (баруун урдаас) 

8. Тахидаг уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 20 гаруй км-т, Шар 
усны голын баруун талд орших тахидаг уулын 
өвөрт хэдэн булш, хиргисүүр бий.

тахидаг уулын булш (зүүн урдаас)

9. Хөрзөн толгойн хүннү булш

Сумын төвөөс зүүн урагш 20 орчим км-т, хөрзөн 
толгойн урд хөндийд 40-өөд хүннү булш бий.

хөрзөн толгойн хүннү булш (урдаас)

тахидаг уулын булш (зүүн урдаас)

хөрзөн толгойн хүннү булш (зүүн урдаас)

хөрзөн толгойн хүннү булш (баруунаас)
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Орхонтуул сум

10. Хөшөөн дэвийн буган чулуун хөш өөд

Сумын төвөөс баруун хойш 25 орчим км-т, төмөр 
замын 97-р цэгийн зүүн талд Хөшөөн дэв гэх газар 
2 буган чулуун хөшөө бий.

хөшөөн дэвийн 1-р буган чулуун 
хөшөө (урдаас)

11. Ш ар усны  хавцлы н булш, хиргисүүр

хөшөөн дэвийн 1-р буган чулуун хөшөө (урдаас)

хөшөөн дэвийн 2-р буган чулуун хөшөө (зүүн хойноос)

Сумын төвөөс зүүн тийш 13 орчим км-т, Шар усны 
хавцал гэх газар 30 гаруй булш, хиргисүүр бий.

ШШШШШШ^Ш^^Ш^^Ш
Шар усны хавцлын хиргисүүр (баруун урдаас)

Шар усны хавцлын булш, хиргисүүр (урдаас)

Шар усны хавцлын булш, хиргисүүр (урдаас)
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САИХАН СУМ

Сайхан сумыг АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1977 оны 64 дүгээр зарлигаар 
Номгоны САА-г түшиглүүлэн Сэлэнгэ аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус 
сум 2011 оны байдлаар 131.2 мянган га газар нутагтай, 8.8 мянган хүн 
амтай, 76.7 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Номгон суурин нь 
аймгийн төвөөс баруун урагш 160 км зайтай.

1. Дарь эхийн хийдийн туйр
2. Дэрст булангийн булш, хиргисүүр
3. Хараа голын хөшөө чулуу
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Сайхан сум

1. Дарь эхийн хийдийн туйр

Сумын төвөөс зүүн хойш 30 орчим км-т, 
Найдаг уулын өвөрт Дарь эхийн хийдийн 
туйр бий.

Дарь эхийн хийдийн туйрин дээрх барилгын
хэрэглэгдэхүүн

Дэрст булангийн дөрвөлжин булш, хиргисүүр (урдаас)

Дэрст булангийн хүннү булш (баруун урдаас)

3. Хараа голын хөш өө чулуу

Сумын төвөөс зүүн урагш 20 гаруй км-т, 
хараа голын баруун биед гадаргуу дээрээ 
ямар нэг дүрс, тэмдэггүй саарал боржин 
хөшөө чулуу бий.

Дарь эхийн хийдийн туйр (баруун урдаас)

2. Дэрст булангийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 18 орчим км-т, 
Баянхайрхан уулын өвөрт Дэрст булан гэх газар 
түүхийн олон үед холбогдох булш, хиргисүүр их 
бий.

Дэрст булангийн хиргисүүр (урдаас)

хараа голын хөшөө чулуу (зүүн хойноос)
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САНТ СУМ

Сант сумын үүсгэл 1928 онд тавигдаж 1991 онд Цагаантолгойн САА-г 
түшиглүүлэн Сант сумыг байгуулжээ. Тус сум 2011 оны байдлаар 138.7 
мянган га газар нутагтай, 2.2 мянган хүн амтай, 62.6 мянган толгой малтай 
байна. Сумын төв Энхтал суурин нь аймгийн төвөөс баруун урагш 110 км 
зайтай.

1. Аргалын үзүүрийн булш, хиргисүүр
2. Асгатын булш, хиргисүүр
3. Бичигт хошууны булш, хадны зураг
4. Мухар бүдүүний голын булш, хиргисүүр
5. Өгөөмөр уулын булш
6. Үзүүр цохионы булш, хиргисүүр, бичээс
7. Хонгор уулын өврийн булш, хиргисүүр
8. Хужирт толгойн булш, хиргисүүр
9. Цац толгойн булш, хиргисүүр
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Сант сум

1. Аргалы н үзүүрийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун тийш 22 орчим км-т, 
Ийвэн голын зүүн биед орших Аргалын үзүүр 
гэх газар 10 гаруй булш, хиргисүүр бий.

Аргалын үзүүрийн булш, хиргисүүр (баруун хойноос)

Асгатын дөрвөлжин булш (зүүнээс)

3. Бичигт хош ууны  булш, хиргисүүр, 
хадны  зураг

аргалын үзүүрийн булш, хиргисүүр (баруунаас)

2. Асгаты н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 25 орчим км-т, цац 
толгойн хойд хөндий, асгатын зүүн үзүүрт цөөнгүй 
булш, хиргисүүр бий.

асгатын хиргисүүр (зүүн хойноос)

Сумын төвөөс баруун урагш 7 орчим км-т, ийвэн голын зүүн 
эрэгрүү түрж орсон Бичигт хошуу гэх газар цөөнгүй булш, 
хиргисүүр, хадны зургийн дурсгал бий.

бичигт хошууны хадны зургаас

бичигт хошууны бурханы хөрөг

бичигт хошууны хадны зургаас

бичигт хошууны булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

бичигт хошууны дөрвөлжин булш (урдаас)
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Сант сум

4. Мухар бүдүүний голын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 26 орчим км-т, Орхон 
голын баруун талаас цутгадаг Мухар бүдүүний 
голын савд 20 гаруй булш, хиргисүүр бий.

Мухар бүдүүний голын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

5. Өгөөмөр уулы н булш

Сумын төвөөс зүүн хойш 10 гаруй км-т, өгөөмөр 
уулын зүүн хормойд түүхийн олон үед холбогдох 
булш бий. Эдгээрийн ихэнх нь хүннүгийн үеийн 
жирийн иргэдийн булш ажээ.

Мухар бүдүүний голын хиргисүүр (баруун хойноос)

Мухар бүдүүний голын булш (баруунаас)

өгөөмөр уулын хүннү булш (баруун хойноос)
өгөөмөр уулын хүннү булш (баруун урдаас)

Үзүүр цохионы дөрвөлжин булш (баруунаас)

Үзүүр цохионы төвд бичээс (урдаас)

6. Үзүүр цохионы  булш, хиргисүүр, бичээс

Сумын төвөөс зүүн хойш 18 орчим км-т, орхон голын 
баруун бие, Үзүүр цохионы энгэр бэлээр цөөнгүй 
хиргисүүр байхын зэрэгцээ хад чулуудын гадаргуу дээр 
нь төвд үсгээр сийлсэн маанийн үгс бий.

Үзүүр цохионы хиргисүүр (баруун хойноос)
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Сант сум

7. Хонгор уулы н өврийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 16 орчим км-т, 
Хонгор уулын өвөрт том, жижиг нийлсэн 20 
гаруй булш, хиргисүүр бий.

Хонгор уулын өврийн булш, хиргисүүр (урдаас)

Хонгор уулын өврийн булш, хиргисүүр (урдаас) 

8. Хужирт толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 30 гаруй км-т, хүйтэн 
булгийн баруун талын хужирт толгойн орчмоор 
хэдэн булш, хиргисүүр бий.

хужирт толгойн булш, хиргисүүр (урдаас)
хужирт толгойн хиргисүүр (урдаас)

9. Цац толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 26 орчим км-т, орхон 
голын баруун биед орших цац толгойн хавиар 
хэдэн булш, хиргисүүр бий.

цац толгойн булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

цац толгойн дөрвөжлин булш (урдаас)
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ТҮШИГ СУМ

Түшиг сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын тогтоолоор 
хуучны Богд хан уулын аймгийн Зүүнбүрэн хан уулын хошууны нутгаас 
салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 оны байдлаар 
242.3 мянган га газар нутагтай, 1.5 мянган хүн амтай, 35.3 мянган толгой 
малтай байна. Сумын төв Зэлтэр суурин нь аймгийн төвөөс баруун тийш 
135 км зайтай.

1. Баруун Моностойн булш, хиргисүүр
2. Баруун Хужиртын давааны хөшөө чулуу
3. Бооцын хөндийн булш, хиргисүүр
4. Жаргал мандах уулын булш, хиргисүүр
5. Зэлтэр голын Тамгат хадны зосон зураг
6. Номт уулын хөшөө чулуу
7. Рашаантын амны булш, хиргисүүр
8. Самгант уулын булш, хиргисүүр
9. Сүүл толгойн булш, хиргисүүр
10. Тавтын талын булш, хиргисүүр
11. Хавтгай овооны булш, хиргисүүр, бичигт хөшөө
12. хөөт уулын булш, хиргисүүр
13. Хуурай төгтийн булш, хиргисүүр
14. Хүрхрээгийн амны хөшөө чулуу
15. Хүрэн толгойн булш, хиргисүүр
16. Яргайт уулын булш, хиргисүүр
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Түшиг сум

1. Баруун М оностойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 22 орчим км-т, 
Баруун Моностой гэх газар 10 гаруй булш, мөн 
тооны хиргисүүр бий.

Баруун Моностойн булш, хиргисүүр (урдаас) 

2. Баруун Хужиртын давааны хөш өө чулуу

баруун Моностойн хиргисүүр (урдаас)

баруун хужиртын давааны 
хөшөө чулуу

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 65 орчим км-т, 
баруун хужиртын давааны зүүн энгэрт гадаргуу 
дээрээ төвд бичигтэй нэгэн хөшөө бий.

баруун хужиртын давааны хөшөө чулуу (урдаас)

3. Бооцы н хөндийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 30 орчим км-т, бооцын 
хөндийд цөөн тооны булш, хиргисүүр бий.
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Түшиг сум

Жаргал мандах уулын булш, хиргисүүр (урдаас)

5. Зэлтэрийн голын Тамгат хадны  зосон 
зураг

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 22 орчим км-т, 
Зэлтэрийн голын зүүн эрэг, Тамгат хад гэх байц 
хаднаа эртний зосон зургийн дурсгал бий.

Зэлтэрийн голын Тамгат хад (зүүн хойноос)

Зэлтэрийн голын тамгат хадны зосон
зураг

4. Ж аргал мандах уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун зүгт 6 орчим км-т, Гурван 
толгой уулын зүүн урд талын жаргал мандах 
уулын энгэр бэлээр цөөн хэдэн булш, хиргисүүр 
бий.

жаргал мандах уулын булш (зүүн хойноос)

Зэлтэрийн голын тамгат хадны зосон зургаас

Зэлтэрийн голын тамгат хадны зосон зургаас
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Түшиг сум

6. Номт уулы н хөш өө чулуу

Сумын төвөөс баруун хойд зүгт 40-өөд км-т, Номт 
уулын урд энгэрт гадаргуу дээрээ төвд бичигтэй 
хөшөө чулуу бий.

7. Рашаантын амны булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс урд зүгт 13 орчим км-т, 
Рашаантын амны адгаар цөөнгүй булш, 
хиргисүүр оршино.

Рашаантын амны хиргисүүр (зүүн урдаас)

Номт уулын хөшөө чулуу (зүүн урдаас)

Рашаантын амны дөрвөлжин булш (урдаас)

Самгант уулын хиргисүүр (баруун урдаас)

Самгант уулын дөрвөлжин булш (урдаас)

8. Самгант уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 6 орчим км-т, Самгант 
гэх уулын урд энгэрээр 10-аад булш, хиргисүүр 
бий.

Самгант уулын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)
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Түшиг сум

Сүүл толгоин дөрвөлжин булш (баруун урдаас)

10. Тавтын талы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хоИш 13 орчим км-т, 
Улаан овооны баруун хоИд талд Тавтын талын 
хоИд энгэрт 10-аад хиргисүүр бий.

Тавтын талын хиргисүүр (зүүн хойноос)

Сүүл толгойн дөрвөлжин булш (баруун урдаас)

тавтын талын хиргисүүр (зүүн урдаас)

9. Сүүл толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 7 орчим км-т, Сүүл 
толгойн энгэр бэлээр 30-аад булш, хиргисүүр 
бий.

хавтгай овооны дөрвөлжин булш (урдаас)

хавтгай овооны хиргисүүр (баруун хойноос)

11. Хавтгай овооны  булш, хиргисүүр, 
хөш өө чулуу

Сумын төвөөс баруун тийш 60 орчим км-т, 
хавтгай овооны орчимд цөөн хэдэн булш, 
хиргисүүр, хөшөө чулууны хамт оршино.

хавтгай овооны хөшөө чулуу
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Түшиг сум

12. Хөөт уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун тийш 50 орчим км-т, 
Өгөөмөр уулын хойд талд орших Хөөт уулын 
зүүн урд энгэрээр олон булш, хиргисүүр бий.

Хөөт уулын булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

13. Хуурай төгтийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 30 орчим км-т, Хуурай төгт 
хэмээх газар байрлах айлын өвөлжөөны орчмоор 
цөөнгүй булш, хиргисүүр бий.

Хуурай төгтийн хиргисүүр (урдаас) 

14. Хүрхрээгийн амны хөш өө чулуу

Сумын төвөөс баруун урагш 14 орчим км-т, 
Рашаантын булгийн тархин дээр гадаргуу дээрээ 
нар сар, чандмань эрдэнэ, маанийн үсэгтэй 
хөшөө чулуу бий.

хуурай төгтийн булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

хүрхрээгийн амны хөшөө чулуу (зүүн урдаас) хүрхрээгийн амны хөшөө чулуу
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Түшиг сум

15. Хүрэн толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 5 орчим км-т, Хүрэн 
толгойн зүүн хойд энгэрээр 30-аад булш, 
хиргисүүр бий.

Хүрэн толгойн булш, хиргисүүр (баруун хойноос)

16. Яргайт уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 12 орчим км-т, Сөрт

Хүрэн толгойн булш, хиргисүүр (баруун урдаас) уулын баруун хойд талын яргайт уулын
энгэрээр 10 гаруй булш, мөн тооны хиргисүүр
бий.

яргайт уулын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

яргайт уулын булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)
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ХУШААТ СУМ

Хушаат сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Зүүнбүрэн хан уулын хошууны 
нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 
оны байдлаар 201.1 мянган га газар нутагтай, 1.8 мянган хүн амтай, 77.0 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Энхтал суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун урагш 90 км зайтай.

1. Азар хошууны дурсгал
2. Барзгар улааны булш, хиргисүүр
3. Дуутын хадны зураг, булш, хиргисүүр
4. Ишгэнт нуурын булш, хиргисүүр
5. Лам захын овооны булш, хиргисүүр
6. Ногоон толгойн булш, хиргисүүр
7. Товууханы дурсгал
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ДАХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨДАӨХ ДУРСГАА

Хушаат сум

Азар хошууны дурсгал (зүүн урдаас)

1. Азар хош ууны  дурсгал

Сумын төвөөс баруун тийш 70 орчим км, 
Бүрэнгийн нурууны ар, Бумбан дэвийн 
хөндийн Азар хошууны баруун хойд энгэрт 
цагаан чулуудыг газарт суулган бүтээсэн 
соёмбо үсэг бий.

азар хошууны дурсгал (урдаас) 

2. Барзгар Улаан уулы н булш, хиргисүүр

азар хошууны соёмбоны дэвсгэр зураг

Сумын төвийн хойд талд хөндлөн орших барзгар 
Улаан уулын энгэр бэл, хормойгоор олон тооны 
булш, хиргисүүр бий.

барзгар Улаан уулын дөрвөлжин булш (баруун урдаас)

барзгар Улаан уулын хиргисүүр (урдаас)

барзгар Улаан уулын хиргисүүр (зүүн хойноос)
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Хушаат сум

3. Д уутын хадны  зураг

Дуутын хад (урдаас)

Сумын төвөөс баруун хойш 6 орчим км-т, 
Дуут хад гэх газар хадны сүг зураг, булш, 
хиргисүүр бий.

Дуутын хадны зургаас

Дуутын хадны зургаас Дуутын хадны зургаас
Дуутын хадны хиргисүүр (баруун хойноос)

4. Ишгэнт нууры н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун урагш 7 орчим км-т, Хутаг 
Өндөр уулын зүүн хөндий, Ишгэнт нуурын хойд 
эргээр цөөнгүй булш, хиргисүүр бий.

Ишгэнт нуурын хиргисүүр (баруун урдаас)

Ишгэнт нуурын дөрвөлжин булш (зүүн урдаас)

Ишгэнт нуурын дөрвөлжин булш (урдаас)

83



СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Хушаат сум

Лам захын овооны хиргисүүр (урдаас)

6. Ногоон толгойн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш 5 орчим км-т, Ногоон 
толгойн араар 10 гаруй хиргисүүр, цөөн хэдэн 
булш бий.

5. Лам захын овооны  булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс хойш 6 орчим км-т, Лам захын 
овоо гэх уулын өврөөр 40-өөд булш, хиргисүүр 
бий.

Лам захын овооны булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

Ногоон толгойн хиргисүүр (баруунаас)

7. Товууханы дурсгал

Сумын төвөөс урагш 1-2 орчим км-т, товуухан 
гэх газарт хэдэн барилгын туйр үлдэгдэл бий. 
Эндээс эртний ваар савны хагархай, барилгын 
чулуун суурь, элдэв сав суулганы хагархай 
хэсэг элбэг олддог.

товууханы орчмоос олдсон ваарны хагархай

ногоон толгойн булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

товууханы барилгын туйр үлдэгдэл (урдаас)
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ХҮДЭР СУМ

Хүдэр сумыг АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1972 оны 75 дугаар зарлигаар 
Хүдэрийн САА-г түшиглүүлэн Сэлэнгэ аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус 
сум 2011 оны байдлаар 283.6 мянган га газар нутагтай, 2.1 мянган хүн 
амтай, 25.0 мянган толгой малтай байна. Сумын төв Булагтай суурин нь 
аймгийн төвөөс зүүн урагш 160 км зайтай.

1. Казын булш, хиргисүүр
2. Уялга голын булш, хиргисүүр
3. Хадан хошууны овооны буган 

чулуун хөшөө, булш, хиргисүүр
4. Чингисийн далан
5. Чингисийн тогоо
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Хүдэр сум

1. Казын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун хойш 40 орчим км-т, Каз 
гэх газар хэдэн булш, хиргисүүр бий.

Казын дөрвөлжин булш (баруун хойноос)

2. Уялга голын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 30-аад км-т, Уялга голын 
хөндийгөөр цөөнгүй булш, хиргисүүр бий.

Уялга голын булш, хиргисүүр (урдаас)

Уялга голын дөрвөлжин булш (баруун урдаас)

Казын булш, хиргисүүр (баруунаас)

Казын дөрвөлжин булш (баруун хойноос)

Уялга голын дөрвөлжин булш (урдаас)
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3. Хадан хош ууны  овооны  буган чулуун 
хөш өө, булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун тийш 8 орчим км-т, Хүдэрийн 
голын зүүн эрэг, Хадан хошууны овооны зүүн 
урд талд 2 буган чулуун хөшөө, 40 гаруй булш, 
хиргисүүр бий.

хадан хошууны овооны булш, хиргисүүр (зүүн урдаас)

хадан хошууны овооны дөрвөлжин булш (урдаас)

хадан хошууны овооны дөрвөлжин булш (зүүн хойноос) хадан хошууны овооны 1 ,2-р буган чулуун хөшөө (урдаас)

хадан хошууны овооны 1-р буган чулуун хөшөөний гар зураг хадан хошууны овооны 2-р буган чулуун хөшөөний гар зураг
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Чингисийн далан (урдаас)

5. Чингисийн тогоо

Сумын төвөөс баруун урагш 40 орчим км-т, 
Төмөртэй гэх газар чулуугаар барьсан хэдэн 
тогоо бий. Үүнийг нутгийнхан Чингисийн тогоо 
хэмээн нэрлэдэг байна.

4. Чингисийн далан

Сумын төвөөс зүүн хойш 20 гаруй км-т, хойноос 
урагш чиглэсэн судаг байдгийг нутгийнхан 
Чингисийн далан хэмээн нэрлэдэг.

Чингисийн далан (хойноос)

Чингисийн тогоо (баруун хойноос)

Чингисийн тогооны чулуун өрлөг

Чингисийн тогоо (баруун урдаас)

Чингисийн тогооны орчимд байх шатсан шохойн үлдэгдэл
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ЦАГААННУУР СУМ

Цагааннуур сумыг УБХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1931 оны 5 дугаар хурлын 
тогтоолоор хуучны Богд хан уулын аймгийн Зүүнбүрэн хан уулын хошууны 
нутгаас салган Тариалан аймгийн харьяанд байгуулжээ. Тус сум 2011 оны 
байдлаар 381.5 мянган га газар нутагтай, 4.1 мянган хүн амтай, 121.3 
мянган толгой малтай байна. Сумын төв Хуурч суурин нь аймгийн төвөөс 
баруун тийш 90 км зайтай.

1. Гүн Шүрэн голын булш, хиргисүүр, зосон зураг
2. Зүүн харгистайн булш, хиргисүүр
3. Нинждолби хийдийн туйр
4. Ноён уулын булш, хиргисүүр
5. Нүхтийн амны булш, хиргисүүр
6. Рашаантын булш, хиргисүүр
7. Тийрэгийн хөндийн булш, хиргисүүр, буган чулуун хөшөө
8. Үйцэгийн голын хиргисүүр
9. Хөндлөн булгийн булш, хиргисүүр
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СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Нагааннуур сум

Гүн Шүрэн голын хөндийн булш, хиргисүүр (баруунаас)

Гүн Шүрэн голын хадны зосон зураг

Гүн Шүрэн голын хадны зосон зураг

1. Гүн Ш үрэн голын булш, хиргисүүр, 
зосон зураг

Сумын төвөөс баруун тийш 50 орчим км, 
Гүн Шүрэн голын хөндийд олон тооны булш, 
хиргисүүр байхын зэрэгцээ баруун тийш харсан 
ханан хадны ёроолоор цөөнгүй зосон зургийн 
дурсгал бий.

Гүн Шүрэн голын хөндийн хиргисүүр (баруунаас)

Гүн Шүрэн голын хадны зосон зураг

Зүүн харгистайн хиргисүүр (урдаас)

2. Зүүн харгистайн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн зүгт 40 орчим км-т, Зүүн 
харгистай гэх газар 10-аад булш, хиргисүүр 
бий.

Зүүн харгистайн дөрвөлжин булш (урдаас)
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Нагааннуур сум

3. Нинждолби хийдийн туйр

Сумын төвөөс баруун урагш 40 орчим км-т, Цацан 
гэх газар Нинждолби хийдийн туйр бий. Хийдийн 
туйрин дээгүүр элдэв барилгын хэрэглэгдэхүүн, 
шашны холбодолтой эд зүйлсийн хагархай, 
эвдэрхий хэсгүүд хөглөрнө.

Нинждолби хийдийн туйр (баруунаас)

Ноён уулын дөрвөлжин булш (зүүнээс)

Нинждолби хийдийн туйр (зүүн урдаас)

4. Ноён уулы н булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 45 орчим км-т, Сэлэнгэ 
мөрний хойд талд орших ноён гэх уулын энгэр, 
өврөөр 60 гаруй булш, хиргисүүр бий.

ноён уулын хиргисүүр (урдаас) 

5. Нүхтийн ам ны булш, хиргисүүр

нүхтийн амны хиргисүүр (урдаас)

Сумын төвөөс зүүн хойш 22 орчим км-т 
орших нүхтийн аманд хэдэн булш, хиргисүүр 
бий.

нүхтийн амны булш (урдаас)

91



СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Нагааннуур сум

6. Рашаантын булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн хойш 35 орчим км-т, 
Моностойн давааны эхэнд Рашаант гэх газар 
хэдэн булш, хиргисүүр бий.

Рашаантын дөрвөлжин булш, хиргисүүр (урдаас)

тийрэгийн хөндийн дөрвөлжин булш (урдаас)

рашаантын булш, хиргисүүр (баруун урдаас)

7. Тийрэгийн хөндийн булш, хиргисүүр, 
буган чулуун хөш өө

Сумын төвөөс зүүн хойш 25 орчим км-т, тийрэгийн 
голыг дагасан урт хөндий бий. Энэ хөндийн адгаар 
80 гаруй булш, хиргисүүр, хэдэн буган чулуун 
хөшөө бий.

тийрэгийн хөндийн 1-р буган чулуун
хөшөө

тийрэгийн хөндийн хиргисүүр (урдаас)

тийрэгийн хөндийн 1-р буган чулуун хөшөөний гар зураг

92



СЭЛЭНГЭ АИ М ГИ И Н  НУТАГ ААХЬ ТҮҮХ, СОЁАЫН ҮА ХӨААӨХ АУРСГАА

Нагааннуур сум

Тийрэгийн хөндийн 2-р буган чулуун
хөшөө

Тийрэгийн хөндийн 2-р буган чулуун хөшөөний гар зураг

8. Үйцэгийн голын хиргисүүр

Сумын төвөөс баруун тийш 50-иад км-т, Үйцэгийн голын 
хөндийгөөр хэдэн булш, хиргисүүр бий.

Үйцэгийн голын хиргисүүр (зүүнээс) Үйцэгийн голын хиргисүүр (зүүн урдаас)

9. Хөндлөн булгийн булш, хиргисүүр

Сумын төвөөс зүүн тийш 35 орчим км-т, Хөндлөн 
булаг гэх газарт цөөнгүй булш, хиргисүүр бий.

хөндлөн булгийн хиргисүүр (зүүн урдаас)

93



Сэлэнгэ аймгийн нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт

Алтанбулаг сум

Ардын Засгийн Газрын анхны байшин
Ардын Журамт Цэргийн анхны штабын байшин
Байнтай гарамны дөрвөлжин булш
Бөхлөө уулын булш, хиргисүүр
Замын хажуугийн дөрвөлжин булш
Мухар төхөмийн дурсгал
Улаан бургасны чулуун зэвсгийн дурсгалт газар 
Хүрэн талын булш, хиргисүүр 
Элсэн товгорын хүн чулуун хөшөө

Баруунбүрэн сум

Агуйн амны булш, хиргисүүр
Амарбаясгалант хийд
Богдын хүрээний туйр
Бургалтайн хөндийн булш
Гуранзатын хөтлийн булш, хиргисүүр
Дарь эх толгойн булш, хиргисүүр
Жаргалантын амны булш, хиргисүүр
Их Шилүүстэй уулын хэрэм
Мааньт хөтлийн хөшөө чулуу
Намаржааны гозгорын булш, хиргисүүр
Наранбулагийн амны бааюу
Наранбулагийн рашааны бурхантай хад
Нурамт уулын булш, хиргисүүр
Өгөөмөрийн өврийн тахилын байгууламж, хөшөө
чулуу
Өгөөмөр уулын хөшөө чулуу 
Өгөөмөрийн өврийн булш, хиргисүүр 
Өгөөмөрийн баруун хормойн булш, хиргисүүр, хөшөө 
чулуу
Өндөр улааны өврийн булш, хиргисүүр
Хар эргийн хөшөө чулуу
Хөшөөн дэвийн хөшөө чулуу
Хөшөөн хотгорын хөшөө чулуу
Шивээ хайрханы булш, хиргисүүр
Шувуутын амны хөшөө чулуу, булш, хиргисүүр, хадны
зураг
Цагаан овооны хөшөө чулуу

Баянгол сум

Баян уулын хиргисүр
Бөхөн уулын өврийн булш, хиргисүүр
Бумбат уулын өврийн булш, хиргисүүр
Жаргалантын амны булш, хиргисүүр
Загдал голын хэрэм
Манхдайн давааны булш
Нарийн хөндийн булш, хиргисүүр
Өлийн шандны дурсгал
Төхөмийн хийдийн туйр
Түнхэлийн хийдийн туурь
ханангийн агуй
Шар хад уулын булш, хиргисүүр 
Шар хад уулын туйр

Шар шувуутын булш, хиргисүүр 

Ерөө сум

Болдог толгойн бичээс
Дааган дэлийн булш, хиргисүүр
Дарь эхийн хийдийн туурь
Гүн толгойн дурсгал
Карниковын булш
Минжийн дуганы туйр
Хадны ламын хийдийн туурь
Хандгайтын энгэрийн булш, хиргисүүр
Хоёр Мандал уулын өврийн булш, хиргисүүр

Ж авхлант сум

Баян хайрханы булш, хиргисүүр
Замын хошууны булш, хиргисүүр
Нарийн хүрийн чулуун зэвсгийн дурсгалт газар
Улаанчулуут уулын булш, хиргисүүр
Хоёр Мандал уулын булш, хиргисүүр

Зүүнбүрэн сум

Гурван Сайханы өврийн булш, хиргисүүр 
Дархан Монгол уулын булш, хиргисүүр, хадны зураг 
Нарийн хөндийн адгийн булш, хиргисүүр 
Рашаантын адгийн булш, хиргисүүр 
Рашаантын хадан хошууны булш, хиргисүүр 
Сант толгойн булш, хиргисүүр 
Сүмийн булангийн туйр 
Хайлааст гууны булш, хиргисүүр

Мандал сум

Авст гууны булш
Алтан өлгийн амны хүннү булш
Балжийн хар хошууны булш, хиргисүүр
Бат хөтлийн хийдийн туйр
Баян тогоот уулын булш, хиргисүүр
Баян хангай уулын булш, хиргисүүр
Бороогийн суурин
Гомбохайрханы булш, хиргисүүр
Гэсэр гацааны булш, хиргисүүр
Дарьтын хорих ангийн дэргэдэх булш, хиргисүүр
Дашдаваа уулын булш
Дууш уулын өврийн булш, хиргисүүр, хөшөө чулуу
Майхан толгойн булш, хиргисүүр
Мандал толгойн агуйн зосон зураг
Нарсдын амны булш, хиргисүүр
Оорцог уулын булш, хиргисүүр
Охироо голын булш, хиргисүүр
Охироогийн их өвөлжөөний булш, хиргисүүр
Охироогийн хар хошууны булш, хиргисүүр
Тайжийн гозгорын өврийн булш, хиргисүүр
Төхөмийн булгийн тархины булш
Түнхэлийн хүрээний туйр
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Устай Шаазгайтын голын булш, хиргисүүр 
Хүүшийн гарамны булш, хиргисүүр 
Чавганцын амны адгийн булш, хиргисүүр 
Шивэрийн гурван байшингийн булш, хиргисүүр

Орхон сум

Бурхантай хадны бурхадын хөрөг
Дэрсэн булангийн дуганы туйр
Нартын арын хүн чулуун хөшөө
Нартын энгэрийн булш, хиргисүүр буган чулуун хөшөө
Овоотын буган чулуун хөшөө
Өгөөмөрийн булш, хиргисүүр, бичигтэй чулуу
Улаанчулуутын булш, хиргисүүр
Цантын хотын туйр

О рхонтуул сум

Ананд хайрханы булш, хиргисүүр
Бичигт эрүүний булш, хиргисүүр
Дарцагт толгойн булш, хиргисүүр
Жаргалантын хөндийн хөшөө чулуу
Замын хажуугийн хөшөө чулуу
Мэргэн ламын хийдийн туйр
Өлзийт нугын булш, хиргисүүр, тахилын онгон
Рашаант тосгоны буган чулуун хөшөө
Салхитын хар хошууны булш, хиргисүүр
Тахидаг уулын булш, хиргисүүр
Хөрзөн толгойн хүннү булш
Хөшөөн дэвийн буган чулуун хөшөө
Шар усны хавцлын булш, хиргисүүр

Сайхан сум

Дарь эхийн хийдийн туйр 
Дэрст булангийн булш, хиргисүүр 
Хараагийн хөшөө чулуу

Сант сум

Аргалын үзүүрийн булш, хиргисүүр 
Асгатын булш, хиргисүүр 
Баян уулын арын булш, хиргисүүр 
Бичигт хошууны булш, хадны зураг 
Бичигт хошууны зүүн биеийн булш, хиргисүүр 
Мухар бүдүүний голын булш, хиргисүүр 
Мянгадарын булш, хиргисүүр, хийдийн туйр 
Өгөөмөрийн булш
Үзүүр цохионы булш, хиргисүүр, бичээс 
Хонгор уулын өврийн булш, хиргисүүр 
Хужирт толгойн булш, хиргисүүр 
Цац толгойн булш, хиргисүүр

Түш иг сум

Баруун Моностойн булш, хиргисүүр 
Баруун Хужиртын давааны бичигтэй хөшөө

Бооцын хөндийн булш, хиргисүүр
Жаргалмандах уулын булш, хиргисүүр
Зэлтэр голын Тамгат хадны зосон зураг
Номт уулын бичигт хөшөө
Номтын хөндийн булш, хиргисүүр
Өлийн хошууны зосон зураг
Рашаантын амны булш, хиргисүүр
Самгант уулын булш, хиргисүүр
Сумьяа бэйсийн булш
Сүүл толгойн булш, хиргисүүр
Тавтын талын булш, хиргисүүр
Туйпуу хөтлийн булш, хиргисүүр
Хавтгай овооны булш, хиргисүүр, бичигтэй чулуу
хальдагийн цагааны зосон зураг
Хөөт уулын булш, хиргисүүр
Хуурай төгтын булш, хиргисүүр
Хүрэн толгойн булш, хиргисүүр
Хүрхрээгийн амны бичигт хөшөө
Цагаан оломны гарамны зосон зураг
Яргайт уулын булш, хиргисүүр

Хушаат сум

Азар хошууны дурсгал 
Барзгар улааны булш, хиргисүүр 
Дуут хадны булш, хиргисүүр, хадны зураг 
Ишгэнт нуурын булш, хиргисүүр 
Лам захын овооны булш, хиргисүүр 
Ногоон толгойн булш, хиргисүүр 
Товууханы дурсгал 
Улаантолгойн булш, хиргисүүр

Хүдэр сум

Казын булш, хиргисүүр 
Уялгын голын булш, хиргисүүр 
Уялгын дуганы туйр
Хадан хошууны овооны булш, хиргисүүр, буган
чулуун хөшөө
Хүдэрийн дуганы туйр
Чингисийн далан
Чингисийн тогоо

Цагааннуур сум

Гүн Шүрэн голын булш, хиргисүүр, зосон зураг
Зүүн харгистайн булш, хиргисүүр
Нинждолби хийдийн туйр
Ноён уулын булш, хиргисүүр
Нүхтийн амны булш, хиргисүүр
Рашаантын булш, хиргисүүр
Тийрэгийн хөндийн булш, хиргисүүр, буган чулуун
хөшөө
Товхон номун хааны хийдийн туйр 
Үйцэгийн голын хиргисүүр 
Хөндлөн булгийн булш, хиргисүүр
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Товчилсон үгийн тайлал
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МХГ
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СнЗ
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УиХ
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ШУА
ШУХ
ЮНЕСКО

Автономит Бүгд Найрамдах Буриад Улс
Ардын Депутатуудын Хурал
Ардын Их Хурал
Америкийн Нэгдсэн Улс
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс
Бүгд Найрамдах Польш Ард Улс
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам
Засаг Даргын Тамгын Газар
Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс
/ЮОМОЗ буюу 1п*ета{юпа1 СоипсП оп Мопитеп^з апй Зйез/ Хөшөө дурсгал болон 
дурсгалт газрыг хамгаалах Олон Улсын Зөвлөл 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Монгол Зөвлөлтийн Түүх Соёлын Хамтарсан Экспедици
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Мэргэжлийн Хяналтын Газар
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага
Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль
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 
Шинжлэх Ухааны Академи 
Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн
Ю^ЕЗСО буюу ^пйеС ^аШ пз Ес1иса{юпа1, ЗаепШс, апс1 СиИига1 ОгдатгаШ п/ 
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соёлын байгууллага
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