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12. СОЁЛЫН ӨВ
12.1

ОРШИЛ

Өмнөговь аймаг нь түүх, дурсгалын олдворууд, мөргөл, зан үйлийн болон дархан газрууд гэх мэт
соёлын өвөөр баялагаас гадна уламжлалт зан үйл, ардын аман зохиол, хөгжим, гар урлал, үе
дамжин ирсэн амьдралын ухаан зэрэг биет бус соёлын өвөөр ч мөн арвин юм. Тайлангийн энэ
бүлэгт биет болон биет бус өвийг үндэсний болон төслийн нөлөөллийн бүсийн түвшинд авч үзэв.

12.2

НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАРУУД

Биет өв гэдэгт түүх, урлаг, шинжлэх ухааны үнэ цэнэ бүхий материаллаг эд юмс, дурсгалт газрууд
багтана. ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн Өвийн Конвенцид (Дэлхийн соёлын болон байгалийн өвийг
хамгаалах зорилгоор 1972 онд батлагдсан конвенци) биет өвийг дараах байдлаар тодорхойлсон
байна. Үүнд:


Хөшөө дурсгал – архитектурын ажил,байгууламжууд, хөшөө дурсгалын цогцолборууд болон
уран зураг, бичлэг, хүн оршин сууж байсан агуй болон эдгээр бүрэлдэхүүнүүдийн нэгдэл;



Барилгууд – тусдаа эсвэл холбогдсон хэсэг бүлэг байшингууд;



Газрууд – түүхэн, гоо зүйн, угсаатан судлал болон антропологийн талаасаа чухал ач холбогдол
бүхий археологийн байгууламж ба газрууд

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) соёлын биет өвийг археологи, палеонтологи, түүх,
соёл, урлаг болон шашны үнэ цэнэ бүхий хөрөнгө ба дурсгалт газрууд гэж тодорхойлсон байна.
1
Тухайн соёлын ач холбогдлыг агуулсан байгалийн бүрдэл хэсгүүд ч мөн уг тодорхойлтод багтана
Монгол улсын хувьд соёлын биет өвд дараах зүйлс багтдаг:


Овоо – овоо гэдэг нь а) түүх, соёл,шашин шүтлэгийн хувьд чухал газруудад босгосон чулуун
(зарим тохиолдолд модон) байгууламж, буюу б) бусад уул нуруудаас тусгаарлагдан байрласан
2
нэгэн онцгой уул эсвэл гүвээ толгодыг хэлнэ ;



Суварга –тоосго, шавар, мод болон бусад материалаар хийгдсэн шашин шүтлэгийн хөшөө
3
баримлын цогцолбор .

ЮНЕСКО-гийн Биет Бус Соёлын Өвийг Хамгаалах Конвенци нь тухайн бие хүн, бүлгэмдэл, нутгийн
иргэдийн амьдралд чухал байр суурь эзлэх зан үйл, амьдрах ухаан, ур чадвар,обьект, соёлын орон
зайг Биет Бус Өв хэмээх тодорхойлолтод багтаасан байна. Мөн түүнчлэн үе дамжин ирсэн
уламжлал болон аман тоглолт, урлагийн тоглолт, нийгмийн ёс заншил, шашны зан үйл, баяр
ёслол, уламжлалт гар урлалын эд зүйлсийг хийхэд шаардагддаг урт хугацааны туршид хөгжсөн ур
чадварууд зэрэг ахуй амьдралын зан үйлүүд ч мөн уг тодорхойлолтод багтдаг байна.
ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 8 (PR 8) нь соёлын биет бус хэлбэрүүд гэдгийг соёлын мэдлэг,
уламжлалт амьдралын хэв маягийг тусгасан ард иргэдийн зан үйлүүд хэмээн тодорхойлжээ.
Европийн Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн Шаардлага 8-д (PR 8) нутгийн иргэд
болон хувь хүмүүс өөрсдийн соёлын салшгүй хэсэг хэмээн үзэж, үеэс үед уламжлуулан ирсэн
багаж, зэмсэг, дурсгалууд болон дурсгалт газруудыг биет бус соёлын өвд багтаана гэж
4
тодорхойлжээ .
Монгол Улсын Соёлын Өвтэй холбоотой хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөх, түүний хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах, хамгаалах асуудлаар мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллага болох Монголын
Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн хүрээлэн (МШУА-ын АХ) нь Оюу Толгой төсөлд

1

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын үйл ажиллагааны
стандартууд. [2007]. Гүйцэтгэлийн стандарт 8: Соёлын Өв/Хамрах хүрээ
2

Өнөө үед газрын хилийг зааглах зорилгоор мөн овоог ашиглах болсон.

3

Эдгээр тодорхойлолтуудыг Оюу Толгой төслийн Соёлын Өвийн Багаас авсан болно.

4

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк. Байгаль орчин, Нийгмийн Бодлого. Гүйцэтгэлийн Стандартад
тавиг дах шаардлага 8: Соёлын Өв. 2008 он

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page|2 of 34

зөвлөхөөр ажиллаж иржээ. Монголын Палентологийн төв болон Түүхийн Хүрээлэн өргөн хүрээний
судалгаа хийн зөвлөмж өгсөн.

12.3

АРГА ЗҮЙ

Мэдээллийн анхдагч эх сурвалж
Археологийн болон палентологийн судалгаа, малтлагын ажлыг нөлөөлөлд өртөх магадлалтай бүх
талбайд хийсэн ба эдгээрийг дурдвал: (i) Оюу Толгой Уурхайн Лицензит Талбай, (ii) Гүний Хоолой
5
болон усан хангамжийн дэд бүтэц (iii) Орон нутгийн түр нисэх онгоцны буудал (iv) Байнгын нисэх
6
онгоцны буудал (v) Монгол-Хятадын хилийн дагуу Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх эрчим хүч
ба дэд бүтцийн зурвас орно. Эдгээр судалгаанууд нь төслийн хүрээнд хийгдсэн доорх БОННБҮ-ний
тайлангуудад тусгагдсан ба холбогдох аргачлалуудыг дэлгэрэнгүй байдлаар БОННБҮ-ний
тайлангуудын хавсралтуудад тусгасан.


Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ-ний тайлан, I боть, Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын зам болон дэд
бүтцийн зурвас. Байгаль орчныг Хамгаалах Хөтөлбөр ба Байгаль орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр, Эко-Трэйд ХХК, 2004; Хавсралт G: Археологи;



Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ -ний тайлан, II боть, Гүний Хоолой ба ГалбынГговийн гүний уст
давхаргын газрын доорх усны хэрэглээ, Эко-Трэйд ХХК, 2005;



Оюу Толгой төслийн БОННБҮ-ний тайлан, III боть, Олборлолт ба үйлдвэрлэл, Эко-Трэйд ХХК,
УБ 2006; Хавсралт 24.8, “Айвенхоу Майнз Монгол ХХК”-ний Лицензит Талбайд явуулсан
Археологийн Малтлагын тайлан, 2002 оны 9 сарын 3;



Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол, Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын
авто зам ба дэд бүтцийн зурвас, 1-р Хавсралт. Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто замын
шинэчилсэн маршрутын дагуу хийсэн Археологийн судалгааны ажлын тайлан, ШУА-ийн
Архелогийн Хүрээлэн. 2006;



Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэнгээс бэлтгэсэн Ус дамжуулах
хоолойн маршрут дагуу хийгдсэн Археологийн судалгааны тайлан, 2006;



Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дээрх “Оюу Толгой” төслийн хэрэгжилтийн бүс.
Барилга байгууламжийн ажлын үед гэмтэж, сүйтгэгдэж болзошгүй түүхийн дурсгалуудыг
хамгаалах ажлын тайлан. Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэн (2011
оны 3 сар).

Соёлын Өвийн Хөтөлбөр (СӨХ), 1-р шат
Өмнөговь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан маш өргөн хэмжээний соёлын өвийн судалгааг
Оюу Толгойн н захиалгаар томилогдсон Монголын Олон Улсын Соёлын Өвийн Баг (МОУСӨБ)
2010 оны 7-р сараас 2011 оны 3-р сар хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны баг
Састэйнабилити Ийст Эйжия ХХК, АНУ-ын Аризонагийн Их Сургууль, ШУА-ийн Археологийн
Хүрээлэн, АНУ-ын Статистикийн Судалгааны Институт (SRC - ЭсАрАй) зөвлөх компаний судлаачид
болон Монгол улсын бусад антропологич, археологич, палеонтологич нараас бүрдэж байв.
Судалгааны ажлын1-р шатны гол зорилгуудыг дор дурдвал:


Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр дэх соёлын өвүүдийн бүртгэлийг хийх ажлын бэлтгэлийг
хангах;



Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны улмаас эдгээр дурсгалуудад гарч болох өөрчлөлтүүдийг
тодорхойлох;



Эдгээр соёлын өвүүдэд учрах аюул, эрсдлийг тодорхойлоход чиглэгдсэн эрсдлийн үнэлгээг
хийх;



Нөөцийн талаарх ном товхимол, судалгааны ажлуудыг Монголчуудад зориулан бэлтгэх .

5

Оюут нисэх буудал

6

Хан Бумбат нисэх буудал
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1-р
шатны хээрийн судалгааны ажлуудыг Ханбогд, Манлай, Баян Овоо болон Даланзадгад
сумдад дараах чиглэлүүдээр хийсэн. Үүнд:


Ном зүйн судалгаа;



Нэмж хийх шаардлагатай судалгааг тодруулах ажил;



Төслийн талбай дах хээрийн ажил, суурь судалгаа;



Иргэд, олон нийт ба төслийн оролцогч талуудын хэлэлцүүлэг;



Хууль эрх зүйн орчны үнэлгээ;



Соёлын өвийн тооллого хийж, зураглал үйлдэх;



Эрсдэлийн үнэлгээ болон соёлын өвийн хүлээн зөвшөөрч болохуйц хэмжээний өөрчлөлтийг
тодорхойлох.

Соёлын өвийн хөтөлбөрийн 1-р шатны тайлан нь Өмнөговь аймаг дах археологи, палеонтологи,
7
бусад өвүүдийн талаарх цогц мэдээллийг агуулсан . СӨХ-ийн 1-р үе шатны тайлан нь Оюу Толгой
төслийн нөлөөллийн бүс, тэр дундаа Ханбогд, Баян-Овоо,Манлай сумд дахь соёлын өвийн талаарх
судалгааны ажлын эмхэтгэл юм. СӨХ-ийн 1-р үе шатны хүрээнд хийгдсэн нэмэлт судалгааны
ажлуудаас дурдвал:


Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замын шинэ чиглэлийн дагуу хийсэн археологийн судалгаа. 2010
оны 8-р сар.



Оюу Толгойн нисэх онгоцны буудлын талбай дах археологийн судалгаа.



Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс дэх ард иргэдийн биет бус өвийн болон тахилгат
газруудын судалгаа.

СӨХ-ийн соёлын антропологчидын баг Өмнөговь аймаг дах хээрийн судалгааны явцад нутгийн
иргэдтэй уулзаж, ярилцахын зэрэгцээ Наадам гэх мэт уламжлалт баяр, шашны зан үйлийн талаар
судалгаа хийсэн. Соёлын антроплогчид 2010 оны 11-р сарын 11-20-ны өдрүүдэд Өмнөговь
8
аймгийн баруун сумдын иргэд төлөөлөгчидтэй уулзалт хийж, судалгааны ажил хийсэн ба соёлын
чухал ач холбогдол бүхий нийт 10 тахилгат газруудыг тодорхойлсон. Мөн түүнчлэн уламжлалт гар
урлал, тэр дундаа эсгий урлал болон мөнгөний дарх хийх аргуудын талаар судалгаа хийж,
баримтжуулсан.
2011 оны 3-р сард СӨХ-ийн баг (МОУӨБ) Ханбогд сумын гол оролцогч талуудтай хамтран
археологийн Эрсдэлийн Үнэлгээг хийсэн. Соёлын өвтэй холбоотой үүсэх эрсдэл, аюулын талаарх
иргэдийн саналыг сонсоход уг судалгаа чиглэгдэж байв.
МОУӨБ нь Соёлын Өвийн Зөвлөх Хороог 15 гишүүнийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан ба уг
хороонд Ханбогд сумын иргэд, өндөр настанууд, соёлын өвийн зөвлөхүүд, холбогдох яамдын
төлөөлөл болон төрийн бус байгууллагын гишүүд багтсан юм. Энэ хороо нь соёлын өвийн талаарх
иргэд, олон нийтийн санаа бодлыг судлаачдын багт дамжуулах гүүр болон ажиллана.
СӨХ нь төслийн нөлөөллийн бүс дэх биет өвүүдийн байршлыг харуулсан газрын зургийг газарзүйн
мэдээллийн систем ашиглан бэлтгэхийн зэрэгцээ Өмнөговь аймгийн археологийн дурсгал олдох
магадлалтай байршлуудын загварыг зурагт буулгана. СӨХ-ийн 1-р шатны эцсийн тайлан нь Оюу
Толгой төслийн соёлын өвийн суурь баримт бичиг болсон.
Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн 2–р шат
СӨХ-ийн 2-р шат нь 1-р шатны суурь мэдээллийг ашиглан Оюу Толгойн Соёлын өвийн хөтөлбөр
боловсруулсан бөгөөд энэ цаашид төслийн зүгээс соёлын өвд учруулж болох аюул заналыг

7

Уг тайланг СӨХ-ийн1-р шатны тайлан хэмээн энэ бүлэгт оруулсан. Оюу Толгой: Өнгөрсөнөө хамгаалж
одоогоо хадгалах нь: Оюу Толгойн Соёлын Өвийн Хөтөлбөр (СӨХ)-ийн 1-р шатны үйл ажиллагааны тайланг
Састэйнабилити Ийст Эйжия ХХК болон ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн хамтран 2011 оны 2-р сард
бэлтгэсэн.
8

Оюу Толгой төслийн СӨХ-ийн ажлын тодорхойлолтод Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сумдыг
төслийн шууд нөлөөллийн бүс хэмээн тодорхойлсноос гадна Өмнөговь аймаг бүхэлдээ төслийн нөлөөллийн
бүст мөн багтахыг дурдсан.
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зохицуулах, бууруулах, хариуцлагатай байгууллага болон оролцогч талууд Өмнөговь аймгийн
соёлын өвийн өргөн хүрээний менежмент болон хамгаалахад чиглэсэн урт хугацааны стратегийг
боловсруулахад чиглэсэн юм.
СӨХ нь 2-р шатны төслөө боловсруулсан бөгөөд энэ нь нэмж засагдан, сайжирч байх “амьд”
баримт бичиг юм . Уг баримт бичиг нь төсөл өргөжин тэлж, засгийн газрын холбогдох агентлагууд
болон бусад оролцогч талуудын зүгээс соёлын өвийн асуудалд тавих шаардлагууд өөрчлөгдөхтэй
уялдан өөрчлөгдөж байх юм. . СӨХ нь соёлын өвийн хөтөлбөр болон Монгол дахь энэ чиглэлийн
байгууллагууд мэргэжлийн болгож хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
СӨХ-ийн 1-р шатны хүрээнд хийгдсэн оролцогч талуудын хэлэцүүлэг
СӨХ-ийн чухал зорилгуудын нэг нь соёлын өвийн асуудалд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлж, улмаар
өвийг хадгалан, хамгаалах юм. Хөтөлбөр эхлэхийн өмнө судалгааны багийн судлаачид нутгийн
иргэдтэй уулзалт хийж, Оюу Толгой болон бусад уул уурхайн төслүүдийн Өмнөговь аймгийн биет
болон биет бус өвд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх тэдний бодлыг сонссон юм. СӨХ боловсруулах
төслийн 1-р шат болох 6 сарын хугацаанд судлаачид Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад
сумдын иргэдтэй хийх нийт 3 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан. Иргэдийн санаа бодлыг
сонсож, уулзах ажил дан ганц эдгээр уулзалтаар хязгаарлагдаагүй бөгөөд судлаачид хээрийн
судалгаанд явах үедээ нутгийн иргэдтэй аль болох уулзаж, тэднийг мэдээллээр хангахын зэрэгцээ
мөн төслийн талаарх тэдний санаа бодлыг сонсож байв.
Оролцогч талууд болон судлаачдын багийн хамтран хийсэн чухал цуврал уулзалтын нэг нь 2010
оны 9 сард болсон МОУӨБ-ийн мэргэжилтнуудийн уулзалтын үед хийгдсэн уулзалт юм. СӨХ-ийн
Зөвлөх хороог Өмнөговь аймгийн соёлыг өвийн үндсэн оролцогч талуудыг оролцуулан байгуулсан.
Энэхүү зөвлөл нь 2010 оны 11-р сард байгуулагдсан. Доорх хүснэгтэд эдгээр бүх уулзалтуудыг
тоймлон харуулав.
Хүснэгт 12-1: СӨХ боловсруулах төслийн 1-р
албаны хүмүүстэй хийсэн уулзалтууд

шатанд

Уулзалтын сэдэв

Бүс

1

“Соёлын өв гэж юу болох,
түүнийг
хэрхэн
хадгалж
хамгаалж,
хойч
үедээ
уламжлуулан
үлдээх
вэ”
сэдэвт уулзалт

Ханбогд сумын 4
баг болох Баян,
Номгон, Жавхлант,
Гавилууд
багийн
иргэд,албаны
хүмүүстэй
хийсэн
уулзалт

2

Өөрсдийн орон нутгийн өв
соёл,
түүх
дурсгалын
талаарх судалгааны ажлыг
сонирхсон иргэдтэй хийсэн
уулзалт

3

Монгол Олон Улсын Өвийн
Багийн уулзалт

No

Ханбогд,БаянОвоо,Манлай,
Даланзадгад сумд
дахь уулзалт

Даланзадгад,
Ханбогд, Баян-Овоо
Манлай

орон нутгийн иргэд болон

Огноо
2010 оны
сарын 1- 4

8-р

2010 оны 8-р
сарын 18 - 27

2010
сар

оны

9-р

Мөн түүнчлэн судлаачид орон нутаг дах соёлын өвийн байгууллагуудаар орж уулзалт хийсэн
бөгөөд эдгээрээс дурдвал: Өмнөговь аймгийн Төв номын сан, Даланзадгад хотын музей, Ханбогд
сумын Галба музей, Манлай сумын соёлын төв,номын сан, музей зэрэг болно.
Угсаатны зүйн судалгаа, үнэлгээ
Оюу Толгой төслийн орчин дах шашин, зан үйлийн ач холбогдол бүхий талбай, дурсгалуудыг
илрүүлэхээр угсаатан зүйн үнэлгээг Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн зам дагуу, цахилгааны
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цамхагууд, усны хоолой болон шинэ нисэх буудлын ойролцоо хийсэн. Судалгааг ШУА-ийн Түүхийн
Хүрээлэнгийн Угсаатны зүй, Антропологийн тэнхим хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнг нэгтгэн
“Оюу Толгой төслийн барилгын ажлын талбайн ойролцоох тахилгат болон шүтлэгт газрууд” нэртэй
тайланг Түүхийн Хүрээлэнгийн судлаач С.Чулуун, П.Лхам нар 2011 онд бэлтгэн Оюу Толгой
компанид хүлээлгэн өгсөн.
Мэдээллийн хоёрдогч эх сурвалжууд
9

Мэдээллийн хоёрдогч эх сурвалжуудад
ЮНЕСКО-гийн болон Монголын Үндэсний Музейн
гаргасан материалууд, мөн олон нийтэд нээлттэй байдаг вэбсайтууд дээрх судалгааны үр дүнгүүд,
түүний дотор ЮНЕСКО ба Япон Монголын хамтарсан Палеонтологийн Судалгааны экспедицийн
10
(ЯМНПСА) материалууд багтана.
Дараах 4 судалгааны ажлын материалд тулгуурлан биет бус өвийн талаарх мэдээллийг цуглуулсан
ба эдгээрийг дурдвал:


Нийгэм, Эдийн Засаг, Байгаль орчны суурь судалгаа, Бодлого Судлалын Төв болон Монгол
Улсын Их Сургуулийн Хүн ам зүйн Сургалт, Судалгааны Төв хамтран бэлтгэсэн, 2008;



Оюу Толгой Төслийн Нийгэм, Эдийн Засаг, Байгаль орчны суурь (дэд) судалгааны тайлан.
Бодлого Судлалын Төв ба Монгол Улсын Их сургуулийн Хүн ам зүйн Сургалт, Судалгааны Төв
хамтран бэлтгэсэн. Улаанбаатар хот. 2009 оны 9 сар;



Оюу Толгой төслийн Нийгэм-Эдийн Засгийн Нөлөөллийн Үнэлгээний тайлан (НЭЗНҮ). Бодлого
Судлалын Төв ба Монгол Улсын Их сургуулийн Хүн ам зүйн Сургалт, Судалгааны Төв хамтран
бэлтгэсэн. Улаанбаатар. 2009 оны 9 сар;



Өнгөрсөнөө хамгаалж, одоогоо хадгалах нь: Өмнөговь аймагт зориулсан Оюу Толгой төслийн
СӨХ-ийн 1-р шатны тайлан. Састэйнабилити Ийст Эйжия ХХК, ШУА-ийн Археологийн
11
Хүрээлэн хамтран бэлтгэсэн. 2011 оны 2-р сар , угсаатны зүйн нарийвчилсан судалгааны дүн
энэхүү тайланд нэмж оруулсан.

12.4

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ БОЛОН БОДЛОГЫН ОРЧИН

12.4.1 Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжууд
Монгол улсад Соёлын Өвийг Хамгаалах Тухай Хууль нь 2001 оны 6-р сард батлагдсан бөгөөд уг
хуульд 2004 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон Энэхүү хуульд “Түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийг
төлөөлж чадах түүх, соёл, шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий эд өлгийн зүйлийг өмчийн хэлбэр
харгалзахгүйгээр түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамааруулна” гэж заасан байдаг.
Соёлын чухал ач холбогдол бүхий зүйл гэдэгт 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, тахилгын газар, хөшөө чулуу, хадны сүг зураг,
бичээс зэрэг археологийн дурсгалууд багтана. Уг хуулиар “биет” болон “биет бус” өвийг ялган авч
үзсэн ба биет өв гэдэгт барилга болон эртний үеийн олдворууд зэрэг хөдөлгөөнгүй байгууламж
орно. Ард түмний билэг авъяас, мэдлэг, туршлага, эрдэм ухаан, ур чадварын тодорхой илэрхийлэл
болон биет бусаар өвлөгдөн уламжлагдаж ирсэн түүх, угсаатны судлал, ардын билэг, зан үйл, ур
хийц, арга барил, дэг сургууль, урлаг, шинжлэх ухааны ач холбогдол бүхий оюуны соёлын үнэт
зүйлийг соёлын биет бус өвд хамааруулна.Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг түүх, соёл, шинжлэх
ухааны ач холбогдлоор нь хосгүй үнэт, үнэт, ердийн гэж зэрэглэх ба эдгээрийг хамгаалах ажлыг
12
үндэсний, бүсийн (аймгийн) болон орон нутгийн (сумын) түвшинд тогтоож өгсөн байдаг .

9

НҮБ-ийн Боловсрол,Шинжлэх ухаан,Соёлын Байгууллага. www.unesco.org

10

Говийн бүсэд хийгдсэн палеонтологийн судалгааны ажлын тайлан. Япон-Монголын хамтарсан судалгааны
экспедици. 2008 он. Эх сурвалж: http://www.hayashibaramuseum.jp/report/pdf/HMNSRB_v1_p083-098.pdf
11

Биет бус өвийн хэсгийн тусгай тайланг харна уу.

12

Хэдий хуульд ийнхүү заасан боловч соёлын өвийг ач холбогдлоор нь ангилсан албан ёсны ангилал өнөө
хир байхгүй бөгөөд нутгийн иргэдийн мэдлэгт тулгуурлан өвийн ач холбогдлыг авч үзэх нь элбэг.
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Соёлын өвийн үнэ цэнийг Боловсрол, Соёл Шинжлэх Ухааны Яамнаас батласан журмын дагуу
тогтоодог. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг тухайн орон нутагт нь хадгалах зарчим баримтална.
Үүнээс гадна соёлын болон түүхэн үнэ цэнэ бүхий газруудад хамгаалалтын бүс байгуулах эрхийг
энэ хуулиар засгийн газарт олгожээ. Хамгаалагдсан бүст нөлөөлөл үүсгэж болох үйл ажиллагаа
явуулахыг хориглодог. Ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах, зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа
явуулахад зориулан газар олгоход түүх, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан
хайгуул, судалгаа хийлгэж, түүнээс зөвшөөрөл авна гэж заасан байдаг. Газрын хэвлийг ашиглах
явцад түүх, соёлын дүрсгалт зүйл илэрвэл газрын хэвлийг ашиглагч нь ажлаа зогсоож энэ тухай
сум, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн болон уг асуудлыг эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний
байгууллагад нэн даруй мэдэгдэхийг хуулиар шаарддаг бөгөөд боломжтой тохиолдолд тэрхүү
газрыг хамгаалалтанд авах ёстой. Судалгааны ажил дууссаны дараа малталт хийсэн газрыг сумын
Засаг дарга хариуцах ёстой. Түүхэн, шинжлэх ухааны болон соёлын үнэ цэнэтэй зүйлс байрлах
газрын газар дээрх болон доорх зүйлсийг улсын хамгаалалтанд авдаг бөгөөд энд байгаа
археологийн олдворууд улсын өмч болдог. Боловсрол, Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны
зөвшөөрөлгүйгээр соёлын өвд тооцогдох үнэ цэнэтэй хөдөлшгүй эд зүйлсийг малтах, байршлыг нь
солих, эсвэл сүйтгэхийг хориглодог.

12.4.2 Олон улсын стандарт болон конвенциуд
Дэлхийн Соёлын болон Байгалийн Өвийг Хамгаалах Тухай Конвенци (1975)-д Монгол улс 1990
оны 2 сарын 2-нд нэгдэн орсон.
Уг конвенцийн дагуу оролцогч талууд нь Дэлхийн Соёлын ба Байгалийн Өвд хамаарах газруудыг
тодорхойлох үүргийг хүлээдэг. Конвенцид гарын үсэг зурснаар, улс орон бүр дан ганц дэлхийн
соёлын өвд хамаарах дурсгалуудыг хамгаалаад зогсохгүй өөрсдийн үндэсний соёлын өв,
дурсгалуудыг хадгалж, хамгаалах үүрэг хүлээдэг. Энэхүү конвенцид нэгдэн орсон талуудыг
өөрсдийн нутаг дэвсгэр дэх соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах ажлыг бүс нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон оруулахыг ЮНЕСКО-гоос уриалдаг ба тусгайлан судлаачид гарган
ажиллуулж, шинжлэх ухааны болон техникийн судалгаа хийхийг санал болгодог. Мөн тухайн орон
нутгийн иргэд энэхүү өв, соёлын шимийг өөрсдийн өдөр тутмын амьдралдаа хүртэх боломжтой
байх нь чухал юм.
“Биет бус соёлын өвийн аюулгүй байдлыг хангах конвенци” (2006 оны 4-р сарын 20-нд хүчин
төгөлдөр болсон; Монгол улс 2005 оны 6 сарын 29-нд уг конвенцид гарын үсгээ зурсан).
Энэхүү Конвенцийн зорилго нь биет бус соёлын өвийн аюулгүй байдлыг ханган, хүндэтгэлтэй
хандах явдлыг баталгаажуулах, орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын түвшинд биет бус
соёлын өвийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Биет бус соёлын өвд уламжлал, дүрслэл,
илэрхийлэл, нутгийн иргэдийн уламжлалт мэдлэг,чадварыг багтаахаас гадна хүн ам, бүлэг хүмүүс
болон зарим тохиолдолд хувь хүний хувьд чухал байр эзлэх соёлын орон зайг соёлын өвд тооцдог
байна.
Конвецид оролцогч талууд өөрсдийн нутаг дэвсгэр дээр байрлах биет бус соёлын өвийг дараах
байдлаар хамгаалахаар нэгдсэн байдаг. Үүнд:


Өөрсдийн нутаг дэвсгэрт байрлах биет бус соёлын өвийн төрөл бүрийн элементүүдийг
тодорхойлж, уг газрын аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий хүнийг томилох



Биет бус соёлын өвийг удирдан зохицуулах, баримтжуулах, нэвтрэх эрх олгох зэрэг үйл
ажиллагааг зохицуулах хууль эрхзүй, санхүүгийн болон бусад арга хэлбэрүүдийг бий болгох

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт
Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн (ОУСК) археологийн өвийн талаарх аргачлал
нь
“Гүйцэтгэлийн Стандарт 8–Соёлын Өв” хэсэгт тусгагдсан байдаг ба түүний зорилго нь соёлын
өвийг төслийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах, хадгалах арга хэмжээг дэмжих,
соёлын өвийг бизнесийн үйл ажиллагаанд ашигласан бол ашгийн шударга хуваарилалтыг бий
болгох зэрэг юм. Төслийн байршил болон төлөвлөлт нь соёлын өвд ноцтой гэмтэл учруулахаас
сэргийлэх ёстой. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь соёлын өвийг удаан хугацаагаар соёлын зорилгоор
ашиглаж байсан эсвэл ашиглаж байгаа иргэдтэй болон холбогдох төр засгийн агентлагуудтай
зөвлөлдөж, соёлын өвийн ач холбогдлыг тодорхойлон, шийдвэр гаргах үйл явцад үүнийг тусгах
ёстой.
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Уул уурхайн төслүүдийн хувьд соёлын өвд ямар нэгэн ноцтой хохирол учруулахаас зайлсхийх,
сэргийлэх зорилгоор “төслийн үйл ажиллагааны үед аливаа дурсгал илэрсэн тохиолдолд дагаж
мөрдөх журам”-ыг боловсруулах нь зүйтэй. Үүнээс гадна, “онцгой соёлын өв”, өөрөөр хэлвэл олон
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн өв, хуулиар хамгаалагдсан газар нутагт ямар ч өмч, газар, эд зүйлийг
өөрчлөх, гэмтээх буюу байршлыг нь сольж болохгүй.
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд
ЕСБХБ-ны биет ба биет бус соёлын өвийн талаарх бодлого нь Гүйцэтгэлийн Шаардлага 8 (ГШ8)-д
тусгагдсан байдаг. ГШ8-ийн зорилгууд нь:


ЕСБХБ-оос санхүүжиж буй төслүүдэд соёлын өвийг хадгалан хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх;



Соёлын өвийг төслийн үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах;



Соёлын өвийг ашиглан олсон ашгийг шударгаар хуваарилахад тус дэм болох;



Боломжтой тохиолдолд соёлын өвийг олон нийтэд таниулах, үнэ цэнийг нь мэдрүүлэх зэрэг
ажилд дэмжлэг үзүүлэх.

12.5

СУУРЬ НӨХЦӨЛ: ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД

12.5.1 Үндэсний хэмжээн дэх чухал соёлын өвүүд
13

Монгол улсад ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн жагсаалтанд дурдагдсан олон улсын онцгой чухал ач
холбогдолтой өвд тооцогдох 2 газар байдаг. Нэрлэвэл (i) соёлын өв – Орхон голын сав газрын
соёлын бүс нутаг; ба (ii) байгалийн өв – Увс нуурын хотгор. Эдгээр хоёр дурсгалууд нь Оюу Толгой
төслийн бүсээс гадна, улсын төв болон баруун хойд хэсэгт байрладаг билээ.
121,967 га талбай бүхий Орхон голын сав газрын Соёлын бүс нутаг нь улсын төв хэсэгт,
Улаанбаатараас баруун-өмнөд зүгт 360 км зайд, Өвөрхангай ба Архангай аймгийн нутагт
14
байрладаг . Бүс нутаг нь Орхон голын хоёр эрэг хавийн бэлчээрийн ихээхэн хэмжээний газрыг
хамаардаг бөгөөд бүр 6-р зуунаар огноологддог олон тооны археологийн эртний үлдэсүүдийг
агуулдаг. Энэ газарт Чингис хааны Эзэнт улсын 13, 14-р зууны нийслэл Хархорин хот оршдог.
Увс нуурын хотгор нь 1,068,853 га талбай бүхий (258,620 га талбай нь Оросын Холбооны Улсын
нутаг дэвсгэрт,810,233 га нь Монгол улсын газар нутагт) хэмжээтэй, Төв Азийн хамгийн хойд зүгийн
хаалттай хотгор ба нүүдлийн шувууд, усны шувууд болон далайн шувуудын хувьд байгалийн
15
диваажин хэмээн тооцогддог . Хил дамнан байрлах энэ газар нутаг нь Монгол улсын баруун хойд
хэсэгт Увс аймаг, Завхан аймаг болон Хөвсгөл аймгуудын газар нутгийг дамнан байрладаг.

12.5.2 Биет өв
Монгол оронд дээр дурдагдсан газруудаас гадна байгалийн болон соёлын биет өвийн баялаг нөөц
бий. Монгол Улсын Үндэсний Түүхийн Музей болон бусад Монгол улсын төрийн байгуулагууд нь
Монгол орны өв соёлыг судлан баримтжуулж, хадгалан хамгаалах археологийн, палентологийн
16
болон соёлын судалгааны олон ажлыг зохион байгуулдаг .

12.5.3 Биет бус өв
Уран зохиол
Монгол үндэстэн аман болон бичгийн уран зохиолын арвин баялаг ур сан, уламжлалтай. Үүнд, үеэс
үед дамжин ирсэн домог, зүйр цэцэн үг, аман сургааль, оньсого, шүлэг, ёж зохиол, туульс, магтаал

13

ЮНЕСКО. Дэлхийн Өвийн Төв. Дэлхийн Өвийн Жагсаалт. http://whc.unesco.org/en/list

14

Орхоны Хөндийг Дэлхийн Соёлын Өвийн жагсаалтад дэвшүүлэх нь. Эх сурвалж:

http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1081rev.pdf
15

ЮНЕСКО. Соёлын Өвийн Төв. Монгол Улс. http://whc.unesco.org/en/statesparties/MN

16

http://www.nationalmuseum.mn/
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зэрэг багтана. Тэдгээр нь голчлон аман хэлбэрээр дамждаг тул бүгдийг Морин хуур зэрэг хөгжмийн
зэмсэг ашиглан дуулдаг байна.
Морин хуур хөгжим
ЮНЕСКО нь Монгол улсын биет бус өвийг дуут, дүрсэн байдлаар баримтжуулах ажилд тусалсаар
ирсэн. Монголын нүүдэлчдийн нийгэм, шашны уламжлалт арга хэмжээ, баяр ёслол болон өдөр
тутмын үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг болсон уламжлалт Морин хуур хөгжим нь долоон зуунаас
илүүтэй хугацаанд Монгол орны соёлын өвөрмөц нэгэн хэсэг нь болсоор ирсэн бөгөөд 2003 онд
ЮНЕСКО түүнийг “Хүн төрөлхтөний Аман болон Биет бус Өвийн шилдэг бүтээл” хэмээн
нэрлэсэн юм. Морин хуур нь хоёр утаст хөгжмийн зэмсэг бөгөөд дээд талдаа гоёл чимэглэл болсон
морины толгой бүхий дүрстэй байдаг. Морин хуурыг мартагдах аюулаас сэргийлэн ЮНЕСКО-гийн
Монгол дах Комисс, БСШУЯ болон Биет бус Өвийн Төв зэрэг газрууд хамтран энэхүү уламжлалыг
сэргээн хадгалахын тулд төсөл хэрэгжүүлж эхлүүлсэн (2005 – 2007). Төслийн хугацаанд
хэрэгжүүлсэн санаачлагуудаас дурдвал, Монгол улсын аймгуудад, түүнчлэн Өмнөговь аймагт нийт
300 хөгжимчдөд болон сурагчдад сургалт зохион байгуулсан явдал юм.
Хөөмий
Монголын уламжлалт урлаг болох хөөмий нь ЮНЕСКО-гийн “Хүн төрөлхтөний Биет бус Соёлын
Өвийн Төлөөллийн Жагсаалт”-д 2010 онд бүртгэгдсэн. Хөөмий нь баруун Монголын Алтайн
уулсаас гаралтай дээд өнгөтэй дууны нэг хэлбэр (Зураг 12.1-ийг харна уу) юм. Монголын нүүдэлчин
иргэд улсын баяр ёслолоос эхлэн гэр бүлийн баяр хүртэлх бүхий л баяр ёслолын үед хөөмийлдэг
уламжлалтай.
Зураг 12-1: Хөөмийчин

Эх сурвалж: С. Юндэнбат, 2009, ЮНЕСКО

17

Уртын дуу
Уртын дуу нь Монголын хөгжмийн урлагийн хамгийн эртний төрөл жанрын нэг бөгөөд 13-р зуунд
бүртгэгдсэн мэргэжлийн сонгодог урлаг юм. Уртын дуу нь урт амьсгаа шаардсан амар биш гоцлол
авианы гүйцэтгэлийг агуулдаг. Энэ нь асар том, өргөн уудам талыг билэгддэг ба дуучнаас
амьсгалах чадвар болон дуулах хоолойн техникийн тал дээр их авьяас, ур чадварыг шаарддаг.
Уртын дууг 2005 онд ЮНЕСКО-оос “Хүн төрөлхтөний Аман болон Биет бус Өвийн гайхамшиг”
хэмээн хүлээн авч, бүртгэсэн байна.

17

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00396#diaporama
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Үндэсний хувцас
Монгол үндэсний уламжлалт хувцас нь Монголчуудын амьдралын хэв маягтай нягт холбоотой.
Зундаа Монголчууд хөнгөхөн гадуур хувцас болох даашинз буюу “тэрлэг” өмсөж, намар ба өвөлдөө
доторлож дулаалсан гадуур хувцас болох “хөвөнтэй дээл” эсвэл хонины арьсан гадуур хувцас
болох “хурган дотортой дээл” өмсдөг. Хүний нас сүүдэр ч бас өмссөн хувцасных нь хэв маягт
илэрсэн байдаг. Ахимаг настай хүмүүсийн хувцас даруухан бөгөөд энгийн байдаг бол, харин залуус
өнгөлөг болон хэв загвартай хувцсыг илүүд үздэг. Эмэгтэйчүүдийн хувцас нь охин болон гэрлэсэн
эмэгтэйн хоорондын ялгааг харуулдаг бөгөөд гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн хувцас нь илүү нарийн
гоёлоор чимэглэгдсэн байдаг. Үндэстэн ястаны өвөрмөц байдал ч мөн тэдний хувцсанд тусчээ.
Наадам, Монголын улсын уламжлалт баяр
Наадам нь жил бүрийн 7 сарын 11-ээс 13-ны хооронд улс орон даяар явагддаг үндэсний том баяр
бөгөөд уламжлалт 3 төрлийн спортоос бүрддэг. Эдгээрийг дурдвал: морин уралдаан, бөх
барилдаан болон нум харваа. Наадмын ёс журам, уламжлал нь байгаль орчноо дээдлэх үзлийг
төлөвшүүлдэг. Бөхийн цол дуудах, урлагийн тоглолтууд, үндэсний хоол болон гар урлал, хөөмий,
бие биелгээ бүжиг ба морин хуурын тоглолт зэрэг нь Наадмын хэв шинжийг илтгэх онцлох өнгө
төрх нь билээ. Монголчууд баяр наадмаа тэмдэглэхдээ тусгай ёс журам, уламжлалыг дагадаг ба
тухайлбал: дээлээ өмсөж, морины тоног зүйлсээр гангардаг. Уламжлалт спортын үндсэн гурван
төрөл нь Монголчуудын эртний амьдралын хэв маяг болон амьдралын нөхцөл байдалтай салшгүй
18
зохицсон байна .
Шашин шүтлэгийн уламжлал
Монгол улсад шарын шашны урсгал нийт хүн амын дунд голлох байр суурийг эзэлдэг. Хэдий
социализмын үед Буддын шашин шүтэх хориотой байсан боловч сүүлийн жилүүдэд хүүхэд
залуучууд шарын шашныг сонирхон, шүтэх нь нэмэгдсэн. Монгол орны баруун хязгаарт орчин суух
Казах иргэд голчлон лалын шашин шүтэх ба энэ нь нийт хүн амын ойролцоогоор 5% болно. 1990
оны хувьсгалын дараа барууны сүмүүд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш олон
арван залуучууд Христийн шашны урсгалыг өөрийн итгэл үнэмшил болгон сонгох болсон.
16-р зуун хүртэл бөөгийн шашинг (эрэгтэй, эмэгтэй аль алиныг нь) шүтэх нь хамгийн түгээмэл
уламжлал байсан. Бөөгийн шүтлэгээр хүний амьд явах үед болон нас барсны дараа мөн чанар ба
сүнсийг хүний биеэс салгаж болдогт итгэдэг. 16-р зуунд болсон их хэлмэгдүүлэлтийн дараа
Монголын олон газар нутагт бөөгийн тоо эрс багассан юм. Гэсэн хэдий ч баруун нутгийн Буриад,
Дарь, Дархад, Хорь Буриадуудын дунд зонхилох шашин хэвээр үлдсэн.

12.6

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

12.6.1 Биет өв
1930-аад оноос эхлэн Монголын өмнийн говийн бүсийн археологийн судалгаагаар Хүрэл зэвсгийн
үеэс эртний чулуун зэвсгийн дунд үе хүртэлх цаг хугацаанд хамаарах олон тооны газрууд болон
дурсгалуудыг тодорхойлсон (Олсен, 1995). Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа нь 1978 онд анх
удаагаа түүхийн болон соёлын хувьд чухал обьектуудын жагсаалтыг гаргасан. Түүх, соёлын хувьд
чухал ач холбогдолтой гэж үзсэн 3 газар одоо улсын тусгай хамгаалалтанд байдаг ба 8 газар
аймгийн засаг захиргааны хамгаалалтад байдаг. Өмнөговь аймгийн нутаг дах улсын тусгай
хамгаалттай газруудыг дурдвал:


Булган сумын Цахиуртын хөндийн чулуун зэвсэг бэлтгэлийн газар;



Шүүлэн дэх Бичигт хадны бичээсүүд;



Номгон сумын Долоон Уулын Өвөр;



Ханбогд сумын нутаг дах Говийн гурван Буддын сүм.

18

ЮНЕСКО. Соёлын Хэлтэс. Биет бус өв. Эх сурвалж:

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00395
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2007 онд Өмнөговь аймгийн Соёлын Өвийн Төвөөс түүх, соёлын чухал газруудын жагсаалтыг
гаргасан ба тэнд Буддын сүмийн балгас, эртний ба дундад зууны үеийн суурингийн үлдэгдэл,
чулуун зураг, бичвэрүүд, үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс зэрэг багтсан. Өмнөговь аймагт одоог
бүртгэгдээд байгаа өвд дээрх дурсгал, газруудаас гадна биет бус өвүүд, орон нутгийн сумын
19
музейн 3,832 ширхэг эд зүйлс тус тус багтсан . Палентологийн олдворын талаар Бүлэг 12.7.10-д
дор дурдсан болно.
1970, 1980-аад оны үеийн Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан Палеонтологийн судалгааны ангийн
судлаачид болон 1990 онд судалгаагаа эхлүүлсэн Монгол-Японы хамтарсан Палеонтологийн
судалгааны ангийн судлаачид тус аймгийн нутаг дэвсгэрт олон тооны газар малталт хийн шинжлэн
судалсан ба тэдгээрийн заримаас нь үлэг гүрвэлийн шинэ зүйл, овгийг нээсэн юм.
Оюу Толгой СӨХ-ийн I шатны тайланд Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт орших археологийн
хувьд сонирхол татахуйц 146 газрыг нэрлэсэн юм. Тэдгээрийн олонх нь Говь-Алтайн нурууны зүүн
бүсэд, төслийн нөлөөллийн бүсээс гадна байрладаг. СӨХ-ийн суурь судалгааны үр дүнд
тулгуурлан зарим газруудыг сум, орон нутгийн хамгаалалтад авах шаардлага тулгарч буй ба энэ
талаарх дэлгэрэнгүйг С11:Соёлын Өвийн Нөлөөллийн Үнэлгээ бүлгээс харна уу. Эдгээр
дурсгалуудаас дурдвал: Даланзадгад сумын Хан уулын ойролцоох Хүрэл зэвсгийн үеийн газрууд,
Гурвансайхан уулсын нурууны зүүн-өмнөд хиргисүүрийн цогцолборууд (мөн Хүрэл зэвсгийн үед
хамаарна), Сэврэй сумын Үйзэн, Тахилт дах хадны бичээсүүд, болон Ноён сумын Тахилтын
дэргэдэх чулуун урлал эдгээр болно. Хадны зураг, бичээсүүд нь говь нутагт түгээмэл таарах
дурсгалуудын нэг юм. МОУӨБ-ийн палеонтологчидын хийсэн ном зүйн судалгаанд Өмнөговь
аймгийн нутагт хэд хэдэн чухал ач холбогдол бүхий чулуужсан дурсгалын талбайнууд байдгийг
дурджээ.
СӨХ-ийн 1-р шатны тайланд Өмнөговь аймаг дахь зарим нэг дурсгалт газруудын үнэлгээг
багтаасан ба угсаатны зүйн туршлагатай судлаачид судалгааг хийсэн байна.
Амьд биет өвүүд
Өмнөговь аймгийн нутаг дах орон нутгийн иргэдийн хувьд тахилга, шүтлэгийн чухал ач холбогдол
бүхий газруудын жагсаалтыг нэгтгэн СӨХ-ийн 1-р шатны тайланд тусгасан. Нүүдэлчин ардын
хувьд уул, ус тэдний амьдралд тун чухал байр суурь эзлэдэг ба мөн түүнчлэн археологийн болон
хүний гараар бүтээгдсэн дурсгалууд болох хөдөөлүүлгийн газар, овоо зэрэг ч тахилгат газруудын
тоонд багтана. Өмнөговь аймаг дах тахилга, шүтлэгт газруудын талаарх бусад дэлгэрэнгүй
мэдээллийг СӨХ-ийн 1-р шатны тайлангаас үзэх боломжтой.
Буддын шашны шүтлэгэт газрууд
Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтэсийн тоо баримтаас харахад, 1921-1924 оны коммунист
хувьсгалын үеэр нураагдахаас өмнө тус аймагт нийт 44 Буддын шашны сүм, хийдүүд байжээ. Өнөө
үед тэдгээрийн ердөө тавыг нь сэргээн зассан бөгөөд нэг хийдийг дахин барьсан байна (Хүснэгт
12.2-г харна уу).
Манлай, Номгон,Даланзадгад, Цогтцэций, Ханбогд сумдын нутагт Буддын шашны сүм хийдүүд үйл
ажиллагаа явуулдаг ба Сангийн Далай хийдийг дахин сэргээсэн боловч хараахан үйл ажиллагаа
явуулж эхлээгүй байна. Номгон сумын угсаатны зүйн музей нь Сангийн Далай хийдийн байранд
байрладаг.
Өмнөговь аймгийн нутаг дах сүм хийдийн тууриудыг сэргээн засварлах ажлыг аймгийн нутгийн
зөвлөл санаачлан хэрэгжүүлж эхэлсэн ба бусад хандивлагч байгууллага, сангууд болон аймгаас
сонгогдсон УИХ-ын гишүүд дэмжин ажилладаг. Цогтцэций сум иргэдийн санаачлага болон
Улаанбаатар хот дах нутгийн зөвлөлийн дэмжлэгтэйгээр өөрсдийн суман дахь хийдийг сэргээн
засварласан байна. Ханбогд сумын захиргааны байранд хадгалагдаж байсан 40 гаруй тооны судар
бичиг, номыг Дэмчигийн хийдэд буцаан байрлуулжээ.
Хүснэгт 12-2: Буддын шашны сүм хийдүүд, Өмнөговь аймаг
Байршил, сум

19

Сүм хийдийн нэр

Байгуулагдсан он

Өмнөговь аймгийн музейн талаарх статистик мэдээлэл. 2007 он
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Байршил, сум

Сүм хийдийн нэр

Байгуулагдсан он

Булган

Буддистуудын холбооны бясалгалын төв

2001

Манлай

Бясалгалын төв

2001

Номгон

Сангийн Далай сүм

1760 ( 2007-2010
онуудад сэргээн
засварлагдсан)

Ханбогд сумын төв

Бадамдэмчиогнай сүм

1994

Ханбогд уул

Дэмчигийн хийд

1824 (2008 онд сэргээн
засварлагдсан)

Цогтцэций

Энхтайвны сүм

2002

Даланзадгад

Мантра сүм

Овоо болон суваргууд
Овоог голчлон уул нуруу, булаг шанд, онцгой мод зэрэг тахилга, шүтлэгэт газруудыг тэмдэглэх
зорилгоор байгуулдаг ба иргэдийн мөргөл шүтлэгийн чухал газруудын нэг юм. Байгалийн хүнд ган
20
гачиг,зуд тохиох үед малчид овоондоо ирэн залбирах нь ч бий.
Түүхийн хувьд төдийгүй өнөө үед ч овоо нь газар нутгийг хил заагийг тодорхойлох,тэмдэглэх
зорилгоор ашиглагдах нь бий. Үүний нэг тод жишээ нь Камимура Акирагийн судалгааны бүтээлд
тэмдэглэгдсэн 19-р зууны үед малчид өөрсдийн нутгийн хил заагийг тодорхойлох зорилгоор овоог
ашигладаг байсан тухай баримт юм. Уг судалгаанд “Хэрвээ өртөө зогсоолын манаачид мөн
малчдын хооронд зөрчилдөөн үүссэн тохиолдолд Овоог хилийн зурвас болгон газрын зурагт
21
үзүүлсэнчлэн байгуулдаг” хэмээн тэмдэглэсэн байна . Зарим овоо нь одоог хүртэл тахилгат газар
гэхээсээ илүүтэй газар нутгийн хил заагийг тэмдэглэх зорилгоор ашиглагдаж байгаа хэдий ч Оюу
Толгой компаний хувьд судалгааны ажлын үед тэмдэглэгдсэн дийлэнх овоог тахилгат газар хэмээн
үзэж бүртгэсэн.
Өмнөговь аймаг дахь сэргээн засварласан буюу шинээр босгосон овооны жишээг дурдвал:
Цогтцэций сумын Морины Алдарын Овоо ба Цагаан, Цэцийн Уул, Лүн Хайрхан болон Энгэр Цагаан
зэрэг овоонууд юм. Манлай сумын ихэнх багт өөрсдийн босгосон овоо байдаг бөгөөд тэдгээрийн
дотор сэргээн засварлагдсан Жаргалант багийн Морины Алдарын Манлай овоо, Өгөөмөр багийн
Их Өлзий, Бага Өлзий зэрэг овоонууд багтана. Өгөөмөр баг нь Ханбогд хайрханыг тахих ёслолыг
хоёр жилд нэг удаа явуулдаг ба Бөхийн овоог сэргээн засварласан билээ.
Суварга нь тухайн нутгийн иргэдийн онцлог шинжийг илтгэхээс гадна шүтлэг бишрэлийн болон
аливаа чухал үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээх зорилгоор хувь хүмүүсийн босгосон суварга байх нь ч
бий. 2007 онд Диваажингийн Авидийн Орон суваргыг Дэмчигийн хийдийн туурин дээр Оюу
Толгойнн дэмжлэг,санхүүжилтээр босгосон байна.(С11: Соёлын Өвийн Нөлөөллийн Үнэлгээ
бүлгийг харна уу)
Зураг 12.2-т овоог, Зураг 12.3-т суваргыг тус тус харуулав.

20

Зуд нь өвөл маш хүйтэн үед тохиох байгалийн үзэгдэл ба үүний улмаас мал сүрэг олноор эндэх нь элбэг.

21

Хуучин Монгол бичгээр бичигдсэн газрын зурагт хийсэн анхан шатны дүгнэлт : Монголчуудын газрын
гадаргын талаарх ойлголт. Камимура Акира. Уг судалгаанд 1864-1936 онд хамаарах газрын зургуудыг авч
үзсэн бөгөөд уг зургуудад засаг захиргааны барилгууд, газрын гадаргын онцлогууд, сүм хийдүүд, дэд бүтэц,
зам болон овоог тэмдэглэсэн байжээ.
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Зураг 12-2: ОТ-ГШ зам дагуу байрлах “Хороот Овоо” (орон нутгийн малчны өмч)

Зураг 12-3: “Нар Хажид” суварга, Дэмчиг хийдийн баруун хойд талд байрладаг (2010 онд
босгосон)

Эх сурвалж: Оюу Толгой

Хүснэгт 12.3-т төслийн нөлөөлийн бүст байрлах овоо, суваргууд болон эдгээртэй холбогдох
мэдээллийг харуулав.
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Хүснэгт 12-3: Өмнөговь аймаг дах овоо, суваргууд
Сумын
төв
хүртэлх
зай /км/

Баригдсан/засварлагд
сан огноо

Манлай овоо

8

Тодорхойгүй

Жил бүрийн 6 сарын 1-нээс
8-ны хооронд

Жаргалант багийн иргэд

Гэндэнсүрэн, Далай багийн
малчид

Ханбогд

70

1990 онд
засварлагдсан

2 жил тутамд 1 удаа

Өгөөмөр багийн иргэд

Өгөөмөр багийн иргэд

Бөхийн овоо

9

Жилд 4 удаа : Цагаан сар,
Наадам,Цэргийн
баярболон Цэрэг татлагын
үеэр

Сумын ЗДТГ

Манлай сумын эрчүүд

Овоо болон
суваргын
нэр

Тахилгын давтамж

Үүсгэн байгуулагч

Санхүүжүүлэгч

Манлай

Цогтцэций
Цагаан овоо

2

Тодорхойгүй

Жил бүр

ЗДТГ болон Цагаан овоо
багийн иргэд

Багийн иргэдийн хандиваар

Цэцийн уул

30

Тодорхойгүй

Жил бүр

Сийрст багийн иргэд
болон ЗДТГ

Орон нутгийн иргэд

Лүн Хайрхан

45

Тодорхойгүй

Жил бүр

ЗДТГ ба Билгэх багийн
иргэд

Бизнесийн байгууллагууд,
иргэд

Энгэр Цагаан
Овоо

30

Тодорхойгүй

3-4 жилд 1 удаа

Дарьсүрэнгийн хүүхдүүд,
Цагаанхүү

Эдгээр хүмүүс

Морин овоо

9

2002

Жил бүр

Нутгийн зөвлөл

Ажнай корпораци, УИХ-н
гишүүн экс Оюунбаатар

Soum
Centre

1999

Жил бүр

С.Отгон

С.Отгон болон нутгийн иргэд

Ханбогд
Жанчивчодон
суварга
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Сумын
төв
хүртэлх
зай /км/

Баригдсан/засварлагд
сан огноо

Ханбогд
Хайрханы
тахилга

30

1992

Жил бүр

ЗДТГ

ЗДТГ

Тэнгэрийн
орон Авидын
суварга

13

2007

Жил бүр

ЗДТГ

Айвенхоу Майнз ХХК

Овоо болон
суваргын
нэр
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Музей
Өмнөговь аймгийн нийт 13 суманд музей бий. Сумдын музейн цуглуулга нь ихэнхдээ угсаатан
судлалын холбогдолтой эд зүйлс болох эмээл, богц, хавтага болон бусад малт сүргийн холбогдол
бүхий эд зүйлс, шашны эд зүйлс болох бурхан, мөргөл ёслолын хэрэгслүүд, палеонтологийн эд
зүйлс, тухайлбал: төрөл бүрийн чулуунууд болон үлэг гүрвэлийн чулуужсан өндөгнүүдээс бүрддэг.
Үүнээс гадна сүүлийн арван жилд социализмын үеийн материалууд, түүний дотор алдрын
гэрчилгээ, одон тэмдэг, фото зурагнууд болон Маркс, Лениний зохиолууд нэмэгдсэн байна. Одоо
үед соёлын өвийн хамгаалалт нь улсын мэдэлд байдаг тул орон нутгийн оролцоо хязгаарлагдмал
байгаа.

12.6.2 Биет бус өв
Мөргөл ба тахилгын зан үйл
Өмнөговь аймгийн нутаг дах шашны сүм, хийдүүд нь сар бүрийн шинийн 15-н болон Цагаан сарын
шинийн 15-ны өдрүүдэд Цогчин, Гомбо зэрэг ном, судруудыг иргэдийн хүсэлтээр уншиж, айлддаг.
Овоо тахих зан үйл нь нутгийн иргэдийн газар дэлхийтэйгээ ойр байх гол уламжлалт үйл
ажиллагаануудын нэг юм. Орон нутагт явагдаж буй хөгжил, хүмүүсийн зан харилцааны
өөрчлөлтийн улмаас уг заншил өөрчлөгдөж буйд нутгийн иргэд санаа зовниж явдаг болохоо СӨХийн 1-р шатны судалгааны зөвлөлдөх уулзалтуудын үед илэрхийлсэн байна. Социализмын үед
овоо тахих нь хориотой байсан хэдий ч ардчилалаас хойш энэ үйл эргэн сэргэсэн. Ханбогд суманд
ЗДТГ-ын санаачлагаар Ханбогд Хайрхан Уулыг тахих ёслол 1992 онд эхэлсэн ба түүнээс хойш уг
тахилгыг жил бүр үйлдэх болсон билээ.
Баяр Наадам ба Оюу Толгой
2005 оноос эхлэн Оюу Толгой нь Ханбогд сумын төвөөс 27 км-ийн зайд явагддаг нэг өдрийн
Наадмын баярын үйл ажиллагааг дэмжин оролцох болсон. Дээр дурдсанчлан Наадам нь жил
бүрийн 7-р сарын 11-нээс 13-ны хооронд улс орон даяар явагддаг үндэсний баяр бөгөөд үндэсний
спортын гурван уралдаан тэмцээнээс бүрддэг бөгөөд эдгээрт
морины уралдаан, бөхийн
барилдаан болон нум сум харваа багтана. 2010 оны Наадамд газар газраас ирсэн нийт 2500 хүн
оролцсон. Албан ёсны үйл ажиллагаанд бөхийн барилдаан, нум сум харваа болонмонголын
спортын төрөл болох “шагайн харваа” орно.

12.7

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮС ДЭХЬ СОЁЛЫН ӨВ

12.7.1 Биет соёлын өвийн олдворын үнэ цэнийг тодорхойлох нь
Биет соёлын өв, дурсгалт газруудын ач холбогдлыг үнэлэх, тодорхойлох тогтсон стандарт
одоогоор Монгол улсад хараахан байхгүй байна. Иймд Оюу Толгойн төслийн нөлөөллийн бүс дэх
дурсгалууд, тэдгээрийн ач холбогдлын талаар ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн болон Оюу Толгойн
СӨХ-ийн (1-р шат) Монголын олон улсын өвийн багийн судлаачид дүгнэлт өгч, тайланд тусгасан
байна. Доорх дэд хэсгүүдэд Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсийн биет болон биет бус өвүүд,
дээр дурдсан тэдгээрийн үнэ цэнэ болон ач холбогдлын талаар тодорхойлов.

12.7.2 Оюу Толгой төслийн Уурхайн ЛицензитТалбай
1998 онд Оюу Толгойд хайгуулын ажил явуулж байсан Монгол геологич Палеолитын болон Хүрэл
зэвсгийн үеийн чулуун зэвсгийг олсон ба уг нээлтийн дараа тэрхүү дурсгалыг судалж,
хамгаалуулахаар ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнд хүлээлгэн өгсөн байна. Энэхүү судалгааны үр
дүнд эдгээр багажууд нь хүрэл болон үнэт эдлэл үйлдвэрлэхэд зориулан зэс гарган авч байсан
гүехэн нүхнээс олборлолт явуулдаг байсан эртний уурхайтай холбоотой гэдэг нь тогтоогдсон. Оюу
Толгойн Уурхайн Лицензит талбайгаас Хүрэл зэвсгийн үеийн уурхайнууд олдсон нь үндэсний
археологичдын зүгээс тавих анхаарлыг нэмэгдүүлсэн бөгөөд улмаар нэмэлт судалгаа явуулж
бусад чухал газруудыг нээсэн.
ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн Уурхайн Лицензит Талбайд малтлагын ажиллагааг явуулсан
бөгөөд түүгээрээ Төв ба Өмнөд Оюу орчимд эртний зэсийн дарханы дөрвөн газрыг нээсэн
(Хүснэгт 12.4-өөс эдгээр 1-4 газрыг харна уу) юм. Эдгээр нь төслийн нэр болсон “Оюу Толгой ”
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юм. Эртний уурхайнууд тунамалаар дүүрсэн байсан ба энэ нь 1998 онд уг бүсээс чулуун зэвсгийг
анх олсон Оюу Толгойн геологч Гарамжавын анхдагч баримтуудад л зөвхөн дурдагдсан байсан.
Эдгээр газрууд нь Төв ба Өмнөд Оюу-гийн ын эрдэсжилттэй бүсээс олдсон бөгөөд ил уурхайн үйл
ажиллагааны явцад устах болно.
2002 онд нарийвчилсан судалгааг явуулсан бөгөөд малтлага болон судалгааны үр дүнг
22
Цэвээндорж ба бусад судлаачид нийтэлсэн (2002) . Тайлангаас үзэхэд уурхайнуудын давхарга
бүрт малтлагын ажлыг явуулсан бөгөөд тэдгээр уурхайнуудын гадаргуу нь ойролцоогоор 10 м х 10
м хэмжээтэй, 2.8 м-н гүнтэй байсан байна. Малтлагаар мөн чулууны уурхай, малтлагын багажууд,
амьтны яс, 18 ба 19-р зууны үеийн дурсгалууд олдсон. Судалгаа болон олдворуудын дэлгэрэнгүйг
төслийн Олборлолт ба Боловсруулалтад хийсэн БОНБНҮ-ний тайлангийн 24.8-р хавсралтад
23
тусгасан.
Эдгээр олдворууд нь уул уурхайн бүс нутаг дах эртний уурхайн үйл ажиллагааны түүхэн баримт
учраас онцгой чухал гэж авч үзсэн. Монгол улс дах эртний зэсийн уурхайн системт судалгааг анх
удаагаа явуулах боломжийг өгсөн учраас энэ нь онцгой чухал малтлага болсон юм. Үүний дараа
ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн эдгээр уурхайн дурсгалуудыг зөөн каталогижуулж, Улаанбаатар
дах хүрээлэнгийн байранд шилжүүлэн байршуулсан. Дурсгалын дийлэнхийг нүүлгэн шилжүүлсэн
хэдий ч, зарим нэг нь ажил явагдаж байгаа газарт үлдсэн бөгөөд тэдгээрийг уурхайн ажил эхлэхээс
өмнө малтан авах ёстой.
Оюу Толгой нь ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнд төслийн санал ирүүлэх хүсэлт тавьсан ба
ингэснээр эртний уурхайд үргэлжлүүлэн судалгаа явуулах, эсвэл түүнийг Ханбогдын музейд
хуулбарлан байрлуулах боломж бүрдэх юм. ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн нь авран хамгаалах
ажлыг эхлүүлсэн (угсаатан зүйн судалгаа болон аман түүхийг баримтжуулалт хийх . 2013 оны сүүл
гэхэд 3D хуулбар нь үзэсгэлэнд бэлэн болно.
Уурхайн Лицензит Талбайн баруун захаас хоёр сүг зураг олдсон ба 7,8 дугаар цэгүүд гэж
нэрлэгдсэн уг сүг зургууд нь алс баруун хойд буланд байрладаг тул одоогоор ямар нэгэн
нөлөөлөлд өртөхгүй бөгөөд нөлөөллийг бууруулах зохих арга хэмжээг Оюу Толгой төслийн СӨХийн 2-р үе шатанд тодорхойлон гаргана.
Уурхайн Лицензит Талбайн хойд хэсгээс мөн хоёр чулуун баримлыг малтан гаргасан. Энэ
газраас ямар нэгэн хүний шарил, чандар, яс олдоогүй бөгөөд шашин шүтлэгийн ёслолтой
холбоотойгоор амьтдаар өргөл барьдаг газар байх магадлалтай гэж дүгнэсэн. Хоёр чулуун
баримал олдсон 5 ба 6 дугаар цэгүүд нь боловсруулах үйлдвэр баригдах хэсэгт байрладаг.
2002 оны 9 сарын 3-нд ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнгээс Оюу Толгойд илгээсэн захидалдаа:
төслийн бүтээн байгуулалт болон эдгээр газруудад малтлагын ажил явуулахад хориглох зүйлгүй
хэмээн мэдэгдсэн юм. Эдгээр газруудыг хуулийн дагуу тусгаарлан, дурсгалуудыг Улаанбаатар хот
руу нүүлгэн шилжүүлсэн.
Дээр дурдсан газруудаас гадна, 2005 онд 1 ба 2-р Босоо амнуудын малтлагын үед үлэг гүрвэлийн
23 чулуужсан өндөг олдсон. Тэдгээр нь Цэрдийн галавын үеийн байсан ба цаашдын судалгаанд
зориулан малтаж, Монгол Улсын Их Сургуульд хүргэсэн.
Доорх Хүснэгт 12.3-д уурхайн лицензит талбайгаас олдсон археологийн олдворуудыг үзүүлэв.
Хүснэгт 12-4: Уурхайн Лицензит
Палеонтологийн олдворууд
Цэг
Цэг 1 Оюу
уурхай 1

Талбайд

илэрсэн

археологийн

цэгүүд

болон

Олдвор ба түүний үнэ цэнийн тодорхойлолт
Толгойн

Чулуун багаж зэвсэг бүхий зэсийн уурхай (Хүрэл зэвсгийн үе)
Олдворуудыг УБ хот руу шилжүүлсэн
(онцгой)

22

Айвенхоу Майнз компаний лицензэт талбайд хийгдсэн археологийн малтлагын тайлан. 2002 оны 9 сарын 3.
Хавсралт 24.8-г харна уу.
23

Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тайлан. Боть 3. Олборлолт ба боловсруулалт. Эко
Трэйд ХХК. Улаанбаатар 2006; Хавсралт 24.8.
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Цэг

Олдвор ба түүний үнэ цэнийн тодорхойлолт

Цэг 2 Оюу
уурхай 2

Толгойн

Чулуун багаж зэвсэг бүхий зэсийн уурхай (Хүрэл зэвсгийн үе)
Олдворуудыг УБ хот руу шилжүүлсэн
(онцгой)

Цэг 3 Оюу
уурхай 3

Толгойн

Чулуун багаж зэвсэг бүхий зэсийн уурхай (Хүрэл зэвсгийн үе), 18, 19-р
зууны үеийн эд зүйлс
Олдворуудыг УБ хот руу шилжүүлсэн
(онцгой)

Цэг 4 Оюу
уурхай 4

Толгойн

Чулуун багаж зэвсэг бүхий зэсийн уурхай (Хүрэл зэвсгийн үе)
Олдворуудыг УБ хот руу шилжүүлсэн
(онцгой)

Цэг 5 Чулуун байгууламж
1

Амьтнаар тахилга өргөдөг газар, хугацаа тодорхойгүй
(ердийн)

Цэг Чулуун байгууламж 1

Амьтнаар тахилга өргөдөг газар, хугацаа тодорхойгүй
(ердийн)

Цэг 7 Сүг зураг 1

Хаданд авирч буй чоно – төслийн талбайн баруун талд
(чухал)

Цэг 8 Сүг зураг 2

Төвд үсэг (200 жилийн өмнөх үеийн)
(чухал)

Үлэг гүрвэлийн өндөг

УБ хот руу шилжүүлсэн
(чухал)

UTM-ын 48-р бүсийн солбицлын байршил. Хойд хагас бөмбөрцөг (WGS84) Эх сурвалж:
Цэвээндорж (2002 он).
* Монгол Улсын Засгийн Газар нь Монгол улсын хуулийн дагуу археологийн дурсгалт газруудад
“үнэ цэнийн” бүрэн тооллого хараахан хийж эхлээгүй байгаа. Иймд энд дурдсан дурсгалуудын үнэ
цэнэ, ач холбогдлыг МОУӨБ-ийн судлаачдын тодорхойлсноор гаргав.
Дээр дурдагдсан чулуун хөшөө болон сүг зурагууд нь овооны төрөл биш юм. 12.4-р зурагт уурхайн
Лицензит Талбай дах археологийн олдворуудын байршлыг харуулав.

12.7.3 Гүний Хоолойн усан хангамж ба ус дамжуулах хоолой
Оюу Толгой төслийн усыг Гүний Хоолойгоос татсан 70 км-ийн урт дамжуулах хоолойгоор хангах
болно. Дамжуулах хоолойн маршрут дагуух археологийн судалгааны ажлыг ШУА-ийн Археологийн
24
Хүрээлэн 2006 оны долдугаар сарын 5-наас 9-ны хооронд Гармин 12 ЖиПиЭс, тоон камер болон
2
метал илрүүлэгчүүдийг ашиглан 22.5 км талбайг хамруулан явуулсан. Судалгааны ажлын
дэлгэрэнгүй үр дүн болон олдворуудыг Гүний Хоолойн БОНБНҮ тайланд тусгасан бөгөөд
хураангуйг дор үзүүлэв
Судалгааны ажлаар доор дурдсан 5 газрыг илрүүлсэн.Үүнд:


Оюу ТолгойS-001 цэг

Булш байх магадлалтай,



Оюу ТолгойS-002 цэг

Чулуугаар таглагдсан бунхан,



Оюу ТолгойS-003 цэг

Булш байх магадлалтай,



Оюу ТолгойS-004 цэг

Булш байх магадлалтай



Оюу ТтолгойS-005 цэг

Булш байх магадлалтай

24

Ус дамжуулах шугам хоолойн дагуух археологийн судалгааны тайланг ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн
2006 онд бэлтгэсэн.
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МОУӨБ-ийн судлаачид эдгээр газруудын алийг ч “онцгой” гэж авч үзээгүй тул нөлөөллийг
бууруулах энгийн арга хэмжээ авахыг зөвлөсөн (С11: Соёлын Өвийн Нөлөөллийн Үнэлгээ бүлгийг
харна уу).
Археологийн чухал цэгүүд болон дамжуулах хоолойн маршрутад давхцал гарах эсэхийг сайтар
нягталж үзсэн бөгөөд дамжуулах хоолойн маршрутад ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах хэрэггүй гэж
дүгнэсэн. Харин Оюу Толгой S-1, Оюу Толгой S-2 ба Оюу Толгой S-3 гэсэн цэгүүдэд онцгой
анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Учир нь эдгээр талбайнууд жижиг дамжуулах хоолойнууд болон
үйлдвэрлэлийн цооногуудтай ойрхон байрлана. 12.5-р зурагт Гүний Хоолойн усны цооногуудын
археологийн олдворуудын байршлыг харуулав. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний
дэлгэрэнгүйг С11:Соёлын Өвийн Нөлөөллийн Үнэлгээ бүлгээс харна уу.
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Зураг 12-4: Уурхайн лицензит талбай дахь соёлын өвийн олдворууд
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Зураг 12-5: Гүний Хоолой дахь археологийн олдворуудын байршил
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12.7.4 Oюу Толгой – Ханбогд чиглэлийн авто зам
Гүний Хоолойгоос гадна, 2006 оны 7-р сард явуулсан судалгаагаар Оюу Толгой-Ханбогдын
чиглэлийн авто замын (42км) дагуу хэд хэдэн чухал цэгүүдийг олж тогтоосон. Судалгаагаар замын
25
баруун талд эртний Түрэгийн үеийн Балбалыг
нээсэн ба тэр нь муруй үүсгэн хэлбэршсэн 29
босоо чулуунаас бүрдэнэ. Балбалаас зүүн хойд (100м) зүгт дугуй хэлбэрийн булш илрүүлсэн.
Олдворууд болон тэдгээрийн байршлыг доор дурдвал:


Оюу Толгой W-02 цэг (0673003, 4785402): 29 хэвтээ бат бөх чулуунуудаас бүрдсэн эртний
Түрэгийн үеийн Балбал олдсон (Зураг 12.6-г харна уу



Оюу Толгой W-03A цэг (0673118, 4785595): дугуй хэлбэрийн булш, Балбалаас зүүн хойд зүгт
100м зайд олдсон, зууван хэлбэртэй гантиг чулуугаар таглагдсан.

Булшийг ямар нэгэн онцгой шинж чанаргүй ердийн олдвор байна гэж тодорхойлсон хэдий ч,
МОУӨБ-аас оршуулгын газар нь ямар ч соёл иргэншлийн хувьд өвөг дээдэстэйгээ холбогдох
уламжлалт холбоос байдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Иймд эдгээр газруудыг баримтжуулах болон
хөндөлгүй орхих нь орон нутгийн иргэдийн өнгөрсөн үеийг хүндэлж буйг харуулах нэг хэлбэр юм.
МОУӨБ нь Балбал хөшөөг “чухал” цэг гэж үнэлсэн бөгөөд 2011 оны 3-р сард фото зураг авч
баримтжуулан, үргэлжлүүлэн судалсан. Балбал нь Монгол улс дах Түрэг улсын үеийг төлөөлөх
бөгөөд төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд шууд өртөхгүй боловч Оюу Толгой төслийн зүгээс уг
замыг нэмж, сайжруулах арга хэмжээ авах магадлалтай тул эдгээр дурсгалын талаар энд дурдав.
Зураг 12-6: Оюу Толгой W-02. Балбал чулуу (Түрэгийн үе)

Эх сурвалж: Цэвээндорж (2006)

12.7.5 Дэд бүтцийн зурвас: Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто зам (2004 оны
хувилбар)
Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын тээврийн зурваст археологийн судалгааны ажлыг анх 2003 оны 11-р
сарын 10-наас 11-р сарын 19-ны хооронд ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн явуулсан. Судалгааны
хамрах хүрээ нь Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын хилийн цэг хүртэл байв. Судалгааны ажлыг
транс-секцийн арга, ажиглалт, картографи болон мэдээллийн хоёрдогч эх үүсвэрүүд зэргийг
ашиглан явуулсан. Судалгааны ажлын болон олдворуудын дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь Оюу
Толгой-Гашуун Сухайтын замын БОНБНҮ-ний тайлангийн Хавсралт G-д тусгагдсан бөгөөд энэ
26
тайланд товч дурдав .

25

Балбал хэмээх нэр томъёо нь дурсгалын цогцолборт зориулан чулууны хэсгийг хуваан авсныг хэлнэ.

26

Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. 1-р боть. Оюу Толгой-Гашуун
Сухайт зам болон дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр. Эко Трейд ХХК, 2004 он; Хавсралт G: Археологи.
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Судалгааны ажлаар археологийн 52 цэгийг илрүүлсэн ба түүний дотор Чулуун зэвсгийн сүүл үеийн
хоёр цэг болон Хүрэл зэвсгийн үеийн 50 булш, Төмрийн үеийн төлөөлөл болсон дурсгалууд зэрэг
багтана. Хамгийн чухал олдворуудын тоонд Жавхлант багийн төвөөс Оюу Толгой хүрэх замын
дагуу олдсон дөрвөлжин булшнууд орно. Эдгээр олдворууд нь Хүрэл зэвсгийн үеийн дөрвөлжин
булшнуудыг үлдээсэн хүмүүс Монгол орны төв ба хойд хэсэгт амьдардаг байсан гэсэн ойлголтыг
няцаасан юм. Энэ газраас олдсон Чулуун зэвсгийн үеийн эд зүйлс нь Чулуун зэвсгийн сүүл үеийн
буюу 40,000-12,000 жилийн өмнөх үеийнх юм. Эдгээр болон бусад баримтууд дээр үндэслэн замын
маршрутыг хийж боловсруулсан. (2006 оны замын маршрутын талаарх хэлэлцүүлгийг доор харна
уу). Зураг 12.7-д судалгааны ажлын үр дүнд олдсон дугуй булшийг харуулсан байна.
Зураг 12-7: Монгол дугуй хүрээт булш

12.7.6 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто зам, 2006 оны хувилбар
Шинэ зурваст ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн 2006 оны 7-р сарын 10-наас 7-р сарын 14-ны
хооронд 5 хоногийн хугацаанд үнэлгээ хийсэн. Судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг нэмэлт
27
БОНБНҮ-ний тайлангийн 1-р Хавсралтанд тусгасан . Судалгааг 2,000 м-ийн өргөн хөндлөн
огтолцлолын дагуу Гармин ЖиПиЭс 12, тоон камер болон Фишер метал хайгчийг ашиглан
явуулсан. Олдсон дурсгалуудын дунд Неолитын үеийн ялтасууд болон чулуун багажууд байсан ба
багажууд нь хоорондоо нэлээд зайтай газраас олдсон нь ямар нэгэн суурин газар байгаагүйг
илтгэж байна. Судалгааны үед пааландсан гадаргуутай шавар ваарын хэлтэрхий олдсон ба тэр нь
Дундад зууны (13-14-р зуун) үеийнх байсан.
Товчдоо Оюу Толгой– Гашуун Сухайтын авто замын 2006 онд гаргасан шинэ маршрутын дагуу
ямар нэгэн томоохон археологийн нөөц илрээгүй, гэхдээ тэнд Неолитын хэдэн чулуун багаж, ул
мөр байсан ба ялтас болон шавар ваар олдсон (12.8-р зургийг харна уу).
Шинэчлэгдсэн Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын замын зурваст цаашид нэмэлт судалгаа хийх
шаардлагагүй гэж судлаачид үзсэн.

27

Оюу Толгой- Гашуун Сухайт чиглэлийн зам болон дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол. Хавсралт 1. Замын шинэчлэгдсэн маршрутын дагуу
хийсэн археологийн судалгааны тайлан. ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн. 2006 он.
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Зураг 12-8: Шавар ваарны хэлтэрхийнүүд: Автозамын 2006 оны шинэ маршрутын дагуух
судалгаагаар олдов

12.7.7 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын авто замын маршрутад хийсэн сүүлийн
үнэлгээ (2010 оны 7-8-р сар)
Оюу Толгойн урд хаалганаас хилийн уулзвар хүртэлх бүс нутагт нэмэлт судалгааны ажлыг 2010
оны 7-8 сард явуулсан юм. Төлөвлөгдсөн замын 20 км-н урттай бүсийг 2010 оны 7-р сараас эхлэн
судалсан бөгөөд археологийн 3 цэг олдсон. Олдворуудын талаарх нэмэлт судалгааг 2010 оны 8
сарын 22-нд явуулсан бөгөөд шинэ замын маршрут дагуу зургаан цэгийг нээсэн ба тэдгээрийн тав
нь бунхан, нэг нь чулуун эд зүйл байсан юм. Энэ ажлыг СӨХ-ийн 1-р шатны ажлын хүрээнд
гүйцэтгэсэн. 2011 оны 2-3 сард дэд бүтцийн зурваст явагдсан нэмэлт судалгаагаар 17 цэгийг нэмж
илрүүлсэн. Эдгээр газруудын судалгаа нь Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн судалгааны хэсэг болон
үргэлжилнэ. Доорх 12.9-р зурагт дэд бүтцийн зурвасын археологийн олдворуудын байршлыг
харуулав.

12.7.8 Нисэх буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх (Түр нисэх буудал)
Археологийн хөнгөн хэлбэрийн судалгааг Орон нутгийн Нисэх онгоцны буудлын ойр орчимд 2006
оны 6-р сарын 29-нөөс 7-р сарын 4-ны хооронд ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэнгийн судлаачид
28
2
Монгол улсын Соёлын Өвийн хуулийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн . Энэ ажил нь 5 х 2 км талбайг
хамарсан. Хөнгөн хэлбэрийн судалгааг 7 хүн баруунаас зүүн тийш 50 м-ийн транссектийг ашиглан
явуулсан. Энэхүү нисэх онгоцны буудал нь төслийн лицензит талбайд байрлах одоогийн нисэх
буудлын оронд баригдаж буй бөгөөд археологийн судалгаанд хамрагдсан газар юм.
Судалгааны үеэр аливаа томоохон хэмжээниий археологийн нөөц олдоогүй хэдий ч, 13-14-р зууны
үеийн шавар ваарны хэлтэрхий хэд хэдийг 2 цэгээс олсон. Мэргэжилтнүүд ваар эдлэлийн
хэлтэрхийнүүдийг эртний нүүдэлчдийн суурин байхыг нотлохуйц баталгаа гэж үзээгүй юм.

12.7.9 Байнгын нисэх буудал
Байнгын нисэх онгоцны буудал болон түүний нөлөөлөлд өртөж болох бүсэд археологийн судалгааг
Оюу Толгойн санхүүжүүлэн 2010 оны 8-р сарын 21-нд явуулсан. Энэ бүсээс ямар нэгэн
археологийн олдворууд олдоогүй. Энэ ажил нь СӨХ-ийн 1-р шатны судалгааны ажлын хүрээнд
явагдсан. 2010 оны судалгааны дараа нисэх онгоцны буудал барих газарт овоо босгон, өргөл
өргөж, лам нараар ном уншуулж “газар аргадуулсан”.

28

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дах Айвенхоу Майнз ХХК-ний хайгуулын лицензэт талбайд нисэх
буудал барихаар төлөвлөж буй зурвасын дагуу хийсэн археологийн судалгааны тайлан, 2006 он.
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Зураг 12-9: Дэд бүтцийн зурвасын дагуу олдсон соёлын өвийн олдворууд
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12.7.10

Палеонтологийн дурсгалт газрууд

1920-иод оны үеэс Монгол орны нутагт хийгдэж эхэлсэн палеонтологийн судалгаа нь чулуужсан
яс, үлдэц бүхий нийт 60 талбай илрүүлсэн ба эдгээрийн 31 дурсгалт газрууд нь Өмнөговь
аймгийн нутагт оршдог (Зураг 12.10 харна уу). Оюу Толгой төслийн бүс нутаг, тэр дундаа
Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумын нутгуудад дэлхийд танигдсан хэд хэдэн чухал олдвор бүхий
дурсгалт газрууд бий. Эдгээр дурсгалт газруудад динозаврын мөрөөс эхлэн чулуужсан яс
хүртэлх геологийн нэгжүүд агуулагдана. Палеонтологийн гурван олдворт газрууд болох Байшин
Цав, Хуурай Цав, Өрлөб Худаг зэрэг нь Ханбогд сумын нутагт байрладаг бөгөөд 145 гаруй сая
жилийн өмнөх Цэрдийн галавын сүүл үеийн чулуужилтыг агуулснаараа онцлог. Зураг 12-2-д
Өмнөговь аймгийн нутаг дах палеонтологийн дурсгалуудын байршлыг харуулав. Зургийг СӨХийн 1-р шатны тайлангаас авав.
Зураг 12-10: Монгол улсын өмнөд хэсэг дэхь палеонтологийн дурсгалт газрууд

Эх сурвалж: Оюу Толгой СӨХ, 1-р шатны тайлан. 2011 он
Ханбогд сумын нутагт орших дээрх гурван палентолгийн газар, Байшин цав, Хуурай цав,
Үрлүбэ Худаг нь Ханбогд суманд байрладаг бөгөөд Кретасусийн сүүл үеийн чулуулжсан
үлдэгдэл орно. Ханбогд суман дах Байшин цаваас баруун хойш 10 орчим км зайд байрлах Шар
цав динозаврын чулуужсан үлдэц бүхий газрыг хамгийн анх Монгол-Японы хамтарсан
экспедици 1995 оны 7 сарын 31-нд олж нээсэн байна. Уг хамтарсан экспедицийн судлаачид
илүү дэлгэрэнгүй судалгааг тухайн нутагт 1996, 2001 онуудад нэмж хийсэн. Шар Цав дах
динозаврын үлдэцүүд нь элсэн чулуулаг бүхий хатуу элсэн давхаргуудад хадгалагдаж үлдсэн
29
байсан. Орнитомимид динозавруудын үлдэц нь 1980-д оны эхэн үед Шар Цавд олдсон. Энэ

29

Орнитомимид нь эволюцэд орж, тэмээн хяруул зэрэг шувуудыг үүсгэсэн байх магадлалтай динозаврын
бүлэг бөгөөд шувуудын гарал үүслийн талаарх сонирхолтой баримтыг уг үлдэцээр дамжуулан судлах
боломжтой. Эх сурвалж: http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/saurischia/ornithomimidae.html
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нутагт хийгдсэн судалгааны үр дүнд олон тооны динозаврын ул мөр, өндөг, эртний шувуудын
яс, мэлхий, матар зэрэг амьдтын үлдэц олдсон.
Оюу Толгой төслийн СӨХ нь эдгээр дурсгалуудыг хадгалж,хамгаалах арга замуудыг эрэлхийлж
байгаа бөгөөд Сээр Нуруутан Амьтдын Палеонтологийн Нийгэмлэгтэй (АНУ) хамтран
30
ажиллахаар төлөвлөж байна. Уг нийгэмлэг нь АНУ-ын Палентеологийн Нөөцийг Хамгаалах
Тогтоол (PRPA)-ын дагуу судалгаа шинжилгээ хийдэг юм.
СӨХ-ийн 1-р шатны тайлан палеонтологийн дурсгал, үлдэцтэй холбоотойгоор АНУ-ын
Палеонтологийн Нөөцийг Хамгаалах Тогтоолтой төсөө бүхий хуулийн төсөл санаачлахыг
дурдаж, санал болгосон ба энэ тохиолдолд засгийн газрын холбогдох агентлагууд, судалгааны
хүрээлэнгүүдтэй ойр ажиллах шаардлага үүснэ.
1-р шатанд дараах анхан шатны палентологийн малталтыг хийсэн бөгөөд нэмэлт судалгааны
ажлууудыг төслийн талбайд 2011 оны 6-р сарын 27-ноос 7-р сарын 10-ны хооронд хийсэн. Үүнд,
Гүний Хоолойн цооног, Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам, болон Хятад улсын хилээс
Оюу Толгойн уурхайн талбай хүртэлх 220 кватын цахилгааны шугам зэргийг нэрлэж болно.
Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай
Анхан шатны хайгуулын ажлыг Гүний Хоолойн ус шахаж дамжуулах цэгийн (ГХ01) усны
цооногийн талбайгаас 5 километрийн тойрогт хийсэн бөгөөд элсний чулуун давхаргаас хоёр
олдвор илэрсэн, үүнд, төрөл бүрийн амьтны хэсэг болон аварга том динозаврын дунд
чөмөгний ясны хэсэг олдсон. Өрөмдлөгийн худгийн санал болгож буй машрутын дагуух
хоолойн шугамаас ГХ01-ийн ус шахаж дамжуулах цэг хүртэлх хэсэгт нарийвчилсан
шалгалтыг хийснээр хэд хэдэн дажуулах хоолойн огтлолцол дээр Үрлүбэ үндэсний
палентологийн бүсэд палентологийн олдворуудыг илрүүлсэн ба энэ газар нь соёл болон
түүхийн ач холбогдол бүхий үл хөдлөх, хамгаалагдсан хөшөө хэмээн нэрлэгдсэн. ( Засгийн
газрын 2008 оны 175-р тушаал) – Үрлүбэ Худаг хэмээн нэрлэгддэг. Эдгээр худгуудыг өөр
газар луу шилжүүлэх болон дамжуулах хоолойгоос ус шахаж дамжуулах цэг хүртэлх
машрутыг өөрчилснөөр олдвор луу нэвтрэхгүй байхаас сэргийлэх талаар санал зөвлөмжийг
гаргасан . ГХ 02, ГХ03, ГХ04 болон ГХ 05 –ийн ус шахаж дамжуулах цэгүүдийн ойолцоох
газруудад шалгалтыг хийхэд эрсдэлд буй ямарваа нэгэн палентологийн олдворууд илрээгүй
. Шалгалт хийгдсэн уурхайн нөөцийн талбайд чулуужсан олдворууд илрээгүй бөгөөд уг
талбай, болон дамжуулах хоолойн дэд бүтцийн барилгын нэг хэсэг болох радио холбооны
цамхагийн орчим, барилгын ажилчдын кемп барих санал болгож буй Кемп А болон Кемп Б-д
зэрэг газруудад ямар нэгэн палентологийн газрууд тогтоогдоогүй,
ГХ01 –р ус шахах цэгийн орчим болон худагт холбогдох шугам хоолой, дэд шугам хоолойнуудын
орчимд малтлагын шуудууд хэд хэдэн чулуужсан үлдэгдлүүд олдсон. Үүнд, анхдагч
бүдүүлэг хадрозауройд ( нугасан хошуут динозавр)-ын гавлын ясны хэсгүүд, аарцаг , хүзүү,
нуруу нугас, ахар сүүл, богтос чөмөг, хурууны ясны хэсгүүд, ортнитомимозаур буюу тэмээн
хяруултай төстэй динозаврын гуя, хөлний хуруу-III , хурууны яс болон хумс, дромезаур
(дунд хэмжээтэй махчин динозавр)-ын хуруу болон сарвуу зэрэг орно. 2012 оны 3-р сард
эхлэх ГХ01 ус шахах цэг болон худгийн хоолой суурилуулах ажил нь уг бүс дэхь санал
болгосон палентологын олдворуудын малтлагад нөлөөлнө. Уг ажлын хамрах хүрээ болон
гүйцэтгэлийг БСШУЯ-ны тусагй зөвшөөрөл болон Монгол улсын Соёлын өвийн хамгаалах
тухай хуулийн 17.10-р зүйлийн дагуу явуулна.
Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын зам
Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын замын хоёр талд 3-5 км зайд болон Оюу Толгой- Гашуун
Сухайтын замын барилгын хоёр карьерын хуулалтын талбайд хоорондоо тодорхой
хугацааны завсартайгаар судалгааг хийсэн. Түүнчлэн замын барилгын ажилчдын тур зуурын
кемп байгуулах санал болгож буй радио холбооны цамхаг болон чулуун овоолгын газрыг
нягтлан шалгасан бөгөөд ямар нэгэн палентологийн олдворууд илрээгүй.
220 кв –ын цахилгаан дамжуулах шугам
Хятадын хилээс Оюу Толгойн уурхайн талбай хүртэлх 220 кв-ын цахилгаан дамжуулах шугамын
дагуу ямарваа нэгэн палентологийн олдворууд илрээгүй.
30
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12.7.11

Тахилгат газрууд ба амьд өвүүд

ЖавхлантХайрхан
Жавхлант Хайрхан нь Уурхайн Лицензит Талбайгаас 17 км зайд орших, ШУА-ийн Археологийн
Хүрээлэнгийн судалгаагаар хамгийн чухал өвүүдийн нэгд тооцогдсон уул юм. Уг уул нь нутгийн
иргэдийн хувьд тун чухал дурсгал, өв болох нь тэдэнтэй хийсэн зөвлөх уулзалтуудын үед
тодорхой харагдсан (Зураг 12-11). Жавхлант Ууланд хийсэн судалгааны дүнд “Жавхлант
31
Хайрханы Хадны Сүг Зураг” хэмээх бүтээл 2004 онд бэлэн болсон. (Улаанбаатар: 2004)
Жавхлант Хайрханы оройд хадаг бүхий том овоо байх ба 300 төрлийн дүрс агуулсан 200
орчим хадны зураг мөн уулын оройд бий. Жавхлант уулын хадны сүг зургууд нь өөр хаана ч
олдоогүй, өвөрмөц, онцлогоос гадна шинэ чулуун зэвсгийн үеэс хүрлийн үе хүртэлх он тооллыг
хамардаг. Уг уулын урт хугацаан дах хамгаалалт болон менежментийн асуудлыг орон нутгийн
засаг захиргаа, Оюу Толгой болон ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн хамтран боловсруулж
32
байна. “Ханбогдын Хадны Сүг Зургууд” номын хэвлэлтийг Оюу Толгой санхүүжүүлж,
хэвлүүлсэн юм.
Зураг 12-11: Жавхлант Хайрхан

СӨХ-ийн 1-р шатны судалгааны ажлын хүрээнд тодорхойлсон газрууд
Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсэд байх бусад тахилгат газруудыг СӨХ-ийн 1-р шатны
судалгааны хүрээнд судалсан ба эдгээр газруудын дийлэнх нь түүхэн үйл явдал тохиосон эсвэл
эртний үлгэр домогт дурдсан газрууд байх магадлалтай байв.
Аливаа овоо буюу тахилгат газруудыг хөндөх, өөрчлөхийн өмнө нутгийн иргэдтэй уулзаж,
тэдний санаа бодлыг авах зайлшгүй шаардлагатай. Оюу Толгой төслийн талбай дахь нутгийн
иргэдийн хүндэлж хайрлан, хамгаалдаг Вандан Толгой болон Бор Овоог хамгаалах нь чухал гэж
шийдсэн. Оюу Толгой компани 2011 оны 4 сард шинээр баригдах нисэх буудлын ойролцоо овоо
33
босгож, адислуулсан (C11: Соёлын Өвийн Нөлөөллийн Үнэлгээ хэмээх бүлгийг харна уу) .
31

Д. Цэвээндорж, Я. Цэрэндагва, Б. Гүнчинсүрэн, Д.Гарамжав.
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Д. Цэвээндорж, Д.Гарамжав, Б. Гүнчинсүрэн, Я. Цэрэндагва, Ч.Амартүвшин,Т.Мөнхбат. Улаанбаатар
2010 он
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Хүснэгт 12.5-д сумын нутаг дахь бусад дурсгалт газруудын талаар оруулав.
Хүснэгт 12.5: Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн шууд бүсэд орших тахилгат газрууд
Тахилгат
газрын нэр

Тахилга, догшин, цээртэй газрын төрөл,
холбогдох зан үйл, хорио цээр

Ханбогд Хайрхан

Жил бүр зуны эхэн сард тахидаг. Шинийн 1-нд гарч
овоонд золгодог. Эмэгтэй хүн гардаггүй. Ханбогд
хайрханы эзэн ногоон тэрлэгтэй, цагаан тэмээ
унасан, тэмээнийхээ бөхнөөс хурганы уут угласан
бөгөөд тэрхүү уутнаас нь аргалын хурга цухуйсан
байдаг гэдэгт нутгийнхан итгэдэг байна.

Баг болон малчны
өвөлжөө
Жавхлант баг,
Хайрцагт Аман Ус
болон Тойн цохионы
өвөлжөөнүүд

1970-аад оны үед модон цамхаг босгосон боловч
3 хоноод тэнгэр ниргэж устгасан. Дараа нь төмөр
цамхаг босгосон байсныг саяхан буулгаж авсан.
Халанхай
Хайрхан

Ханбогд хайрханы зүүн бэл дэх цувраа улаан
толгой. Догшин, хөндөж, нутаглаж болдоггүй газар
хэмээн цээрлэдэг.

Оорцог нэртэй
өвөлжөө , Халив Ус .

Тойн Цохионы
хөндий,
Мааньтын хошуу
морины
уралдааны газар

Ханбогд хайрханыг тахиж наадам хийхдээ Тойн
цохионы хөндийгөөс морь тавьж уралдуулан
Мааньтын хошуунд барьдаг байна. Мөн морь
уралдуулдаг энэ газрыг Алтангэрэлийн дугуй гэж
нэрлэдэг байна. Мөн Гурван сайхан овоог тахиж
наадам хийн энд морь уралдуулдаг байна.

Тойн цохионы
өвөлжөө болон усны
үүсвэр

Хүрэн Тээг болон
Цанхи

Дээр үед хүн тавьдаг оршуулгын газар байсан.
Хүрэн тээг нь туулай хэлбэртэй, хажуу дах цанхи
нь Сар шувуу хэлбэртэй. Сар хярсан туулай гэж
хэлдэг. Хүн тавихдаа туулайны суга, цавинд
аваачиж тогтвортой тавьж байгаа юм гэж ярьдаг.
Ер нь урьд үед хүнийг тавихдаа аль болох баялаг
газар тавьдаг ба энэ нь үр хойчид нь тустай
хэмээн үздэг байна.
Цанхид сүүлийн үед 10-аад хүн тавьсан (Д.
Намсрай)

Хороот (Бор хошуу
өвөлжөө )

Хөл Хайрхан

Ноён Хутагтын гэгээн хойч дүр энэхүү Хайрханыг
Ханбогд Хайрханы зүүн урд хөл гэж тунхаглан
хэлснээс хойш шүтэх болсон.

Эхийн Хөөвөр
өвөлжөө
болон усны
эх үүсвэр

Ноён хүний булш байж магадгүй, тийнхүү Ноён
овоо хэмээн нэрлэсэн байх хэмээн Цэдэнгомбо
үздэг. Мөн Ноён хар овоо, Бүдүүн овоо хоёр нь
холбоотой байж магадгүй. Учир нь Бүдүүн
овооноос Ноён хар овоо хүртэл гараар босгосон
цувраа босоо чулуунууд байдаг

Эхийн Хөөвөр
өвөлжөө болон усны
эх үүсвэр

Дөрвөлжин Овоо

Эхийн Хөөвөр бууцныхан шүтдэг. Энэ овооны
хажуугаар тэмээ унасан хүн явбал тэмээ дагаад
яваад байдаг гүйдэлтэй газар хэмээн үздэг.

Эхийн Хөөвөр
өвөлжөө
болон усны
эх үүсвэр

Чавга агуй

Чавга гэдэг лам энэ агуйд бясалгал
хийж
байснаас ийнхүү нэрлэгдэх болсон бөгөөд хожим
нэгэн төвд лам ирж бясалгал хийх гэсэн боловч 3
хоноод буцсан гэдэг. Хожим Садага Балжир
хэмээх энэ нутгийн сайн анчин энд ан хийдэг
байснаас Балжир хэмээх нэр нь сунжирч
Баяжихын агуй болсон байж магадгүй хэмээн

Эхийн Хөөвөр
өвөлжөө
болон усны
эх үүсвэр

Ноён Хар Овоо
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Тахилгат
газрын нэр

Тахилга, догшин, цээртэй газрын төрөл,
холбогдох зан үйл, хорио цээр

Баг болон малчны
өвөлжөө

үздэг.
Гурван Сайхан

Энэ гурван өндөрлөг цэг нь Ханбогд Хайрханы
зүүн эцэс бөгөөд Ханбогд Хайрханы эзэн савдаг
Бүсгүйн 3 нөхөр хэмээн үздэг. Эдгээр Хайрханд
эмэгтэй хүн гарахыг хориглодог.

Хайрцагт Аман Уус
өвөлжөө болон усны
эх үүсвэр

Хөөрхөн Овоо

Догшин овоо, эмэгтэй хүн гарч болдоггүй, мод
чулууг нь хөнддөггүй нэрийг нь хэлэхээс цээрлэж
Хөөрхөн хэмээдэг.

Хөх Хад болон
Салааны
өвөлжөөнүүд

Баян Бараат
Хайрхан

Энэ хавийн хамгийн өндөр уул бөгөөд шүтэж
дээдлэн байнга идээ цагааныхаа дээжийг өргөдөг.

Угалз өвөлжөө Эхэн
Бурхантын өвөлжөө

Цагаан Дэл

Нутгийн ард Цагаан дэлийг аварга могойн бие гэж Угалзын өвөлжөө
нэрлэдэг бөгөөд энэний сүүл нь
нь Эхэн Эхэн Бурхантын
Бурхантын
өвөлжөөний зүүн хэсэгт хүрдэг. өвөлжөө
Энэхүү Цагаан Дэлийг догшин хэмээн үзэж хөндөж
ойртохыг цээрлэдэг.
Эх сурвалж: СӨХ-ийн 1-р шатны тайлан (2011 оны 2-р сар).” Шууд нөлөөллийн бүс дэх
уламжлалт тахилгат газрууд”
СӨХ-ийн Угсаатны Зүйн судалгааны үед тодорхойлогдсон газрууд
Төслийн бүс дэхь амьд өвийн талаарх нэмэлт баримт, судалгааг СӨХ-ийн 1-р шатны үед
хийгдсэн угсаатны зүйн судалгаагаар нэмж тодруулсан. Угсаатны зүйн судалгааг ШУА-ийн
Түүхийн Хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид 2010 оны 12 сарын 19-нээс 2011 оны 2 сарын 15-ны
хооронд Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн зам, цахилгааны шугамууд, ус татах хоолой
болон шинэ нисэх буудлын дагуух 15 км зайд хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү судалгааны гол зорилго
нь тахилгат уул, овоо, шарил тавих газар болон бусад биет өвийн дурсгалт газруудыг илрүүлэх,
тодорхойлох байв. Угсаатны зүйн судалгааны хүрээнд тахилгат газруудын талаарх домог үлгэр,
тэднийг шүтэх болсон учир шалтгаан зэргийг мөн судлав. Угсаатны зүйн судалгааны явцад
Ханбогд суман дах тахилгат газруудыг, тэр дундаа дор дурдсан төрлийн газруудыг судлав.
Үүнд:


Мөргөл ёслол үйлдэх тахилгат газрууд – олон нийтийг хамарсан мөргөл, зан үйл болдог
газар



Шүтлэгэт газрууд– Хэдий нийтийг хамарсан албан ёсны мөргөл, ёслол болдоггүй боловч
хувь хүмүүс тахин шүтэж, бишрэл хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа хийдэг газрууд



Догшин газар – Тухайн газар дах аливаа чулуу, модыг хөндсөн тохиолдолд лус хилэгнэж,
муу зүйл тохионо хэмээн нутгийн иргэд айн, биширдэг газар



Цээртэй газрууд – Дээр үед ашиглаж байсан болон одоо хүн хөдөөллүүлдэг газар.



Өв залгамжилсан газрууд – Өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн буюу он удаан жил суурьшиж
ирсэн өвөлжөө, бэлчээр , ус, бэлчээр зэрэг нь уг ангилалд багтана. Төрсөн нутгийн чулуу,
тонголыг уламжлалт чулуун гэр, ан ав хийдэг газар, морь уралдуулдаг газар ч мөн уг
ангилалд орно.

Угсаатны зүйн судалгааг Ханбогд сумын төслийн талбайн холбогдох газруудын ойролцоо
амьдрах малчдын гэрээр зочилж, тэдэнтэй ярилцлага хийх байдлаар хийсэн. Судалгааны явцад
Ханбогд сумын Жавхлант, Гавилууд, Баян, Номгон багийн нутагт амьдрах малчин өрхүүдтэй
уулзсан ба тэд Оюу Толгойтоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам, эрчим хүчний дэд бүтцийн цамхаг,
усан хангамжийн хоолой, байнгын нисэх буудлаас 15 км зайд амьдардаг. Нийт 80 гэр бүл
үнэлгээний ярилцлагад хамрагдаж , 145 уламжлалт болон тахилгат газрууд судалгааны явцад
тэмдэглэгдсэн.
Эдгээр тахилгат газруудын ангилал нь хэд хэдэн байдал дээр үндэслэдэг бөгөөд үүнд үйл
ажиллагааны хүрээ (тухайлбал, газар нутгаараа хил залгаа хуваагдсан сум болон багийн
бүлгүүдийн өвөрмөц байдал, эсвэл гэр бүл/хувь хүмүүсийн чухал онцлог байдал) тахил
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мөргөлийн давтамж, соёлын арга хэмжээ, тэдгээрийн учир холбогдол, бэлэг тэмдэг, уг
газруудын онгон шүтээн тахилгын талаар хүмүүстэы хийсэн ярилцлага зэрэг дээр үндэслэсэн.
Амьд биет өвийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, тухайлбал, тухайн онгон шүтээнтэй газар нутаг
болон сум болон баг,ийн иргэд, тэдгээрийн хөршүүд, өрх, эсвэл хувь хүмүүсийн хоорондын
харилцаанаас хамааран дараахь амьд биет бус өвийн төрлүүд байна. Үүнд:


Сум болон багийн бүлгүүдийн онцлогийг хадгалсан онгон шүтээнтэй газрууд (байгалийн
сони үзэгдлийн ул мөр болон овоо). Уламжлалт жил бүрийн баяр наадмаар тахин шүтэж
мөргөл үйлддэг бөгөөд нутгийн иргэд цугладаг чухал газрууд



Шүтлэгтэй газрууд– Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчид тахин шүтдэг боловч эдгээр
газруудад мөргөж тахидаггүй зөвхөн энэ газруудтай холбоотойдомог ярианд итгэж сүсэглэн
залбирдаг.



Гэр бүлийн ариун онгон газар – Ханбогд сумын онгон шүтээнтэй газруул бөгөөд эдгээр нь
гэр бүл болон малчдын сайн сайхйн амьдралыг бэлэгддэг газар



Тахин шүтдэг ёслолын газрууд нь тухайн хүний онцлог байдал , тухайлбал, төрсөн нутгийн
чулуу, чулуун гэр барих тоглоом, зэрэг бөгөөд тэдгээрийн уугуул нутаг устай холбоотой.

Хэрвээ шаардлагатай бол амьд өвийн газруудыг (мод болон овоо гэх мэт хөдөлгөж болох
биетүүдийг) тухайн нутгийн иргэд болон энэхү газартай холбоотой хүмүүстэй зөвлөлдөн
ярилцсаны үндсэн дээр өөр тийш нь шилжүүлэх нь зүйтэй бөгөөд тухайн орон нутгийн
уламжлал ёс заншилтай холбоотой мөргөл ёслолыг үйлдэнэ. Оюу Толгой төсө л нь энэхүү
шаардлагуудын талаар маш сайн мэддэг бөгөөд онгон шүтээнтэй газрыг хөдөлгөх, шилжүүлэх
бүх тохиолдолд эдгээр арга хэмжээг авна
Байгаль орчны гол асуудлыг харгалзан үзэх онгон шүтээн тахилгатай газруудыг тусгай ангилал
болгон авч үздэг. Үүнд, тал нутгийн онгон шүтээн уул болон голууд нь тухайн нутгийн ард
иргэдийн амьдралд чухал ач хобогдолтой. Эдгээрийн томоохон жишээ нь Уулзвэр Цахилдагтай,
Дарвагай, Ундай голууд (Ундай хэмээн нэршсэн) бөгөөд малчид болон малын ундны усны
чухал эх үүсвэр юм.
.Төслийн нөлөөлөлд өртөх өндөр эрсдэлтэй у эсвэл нутгийн иргэдийн хувьд өндөр ач
холбогдолтой болох газруудын тоо болон байршлыг (Нийт 145 газар). Угсаатны зүйн
судалгааны явцад илрүүлсэн бөгөөд Ханбогд суман дахь эдгээр чухал газруудын заримын
нэрсийг доорх хүснэгтэд жагсаав.
Хүснэгт 12-6: Ханбогд суман дахь уламжлалт онгон тахилга, шүтлэгтэй газруудын
жишээ
Тахилгат газруудын нэр, байршил
Мааньт болон
Тойн Цохиогийн
хөндий
Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн
замаас зүүн тийш 5 км зайд оршино.
Хүрэн тээг болон Цанхи
Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн
замаас баруун хойно 2 км зайд оршино.

Соёлын хувьд гүйцэтгэх үүрэг
Ханбогд сумын нийт иргэдийн хувьд соёлын чухал үнэ
цэнэ бүхий, эртнээс нааш уламжилж ирсэн тахилгат
газар. Мөн жил бүр тохиох морины уралдааны газар.
Уг газрын талаарх үлгэр, домгууд бий.
Дээр үед хүн тавих газар байсан ба сүүлийн жилүүдэд
уг уламжлал сэргэсэн. Уг газрын чулуу, шороог хөндөх
хориотой гэж үздэг.

Уулзвар гол
Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн
замаас зүүн тийш 1 км зайд оршино.

Тухайн нутгийн усны гол эх үүсвэрүүдийн нэг бөгөөд
нутгийн малчид тахин, шүтдэг.

Дарвагай гол
Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн

Ойролцоо амьдрах нутгийн иргэдийн дээдлэн шүтдэг
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Тахилгат газруудын нэр, байршил
замаас баруун
оршино.

тийш

400

м

зайд

Цагаан Хад
Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн
замын шууд нөлөөллийн бүсэд оршино.

Таван Толгой
Шинэ нисэх буудлаас баруун хойно 800
м зайд оршино.
Ундай гол
Цахилгааны цамхагаас зүүн тийш 1 км
зайд оршино.
Цахилдагтай гол болон Цахилдагтай
Задгай Ус
Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайтын
замаас зүүн тийш 1 км зайд байдаг

Соёлын хувьд гүйцэтгэх үүрэг
гол.

Ойролцоо орших нутгийн иргэд тахилгат гол хэмээн
үздэг ч үүнтэй холбогдох аливаа нэгэн зан үйл
байхгүй. Хэдий тийм боловч говь нутагт ховор ургах
Хайлаас, Сухай энэ орчимд ургах ба жижиг баян бүрд
бий болгодог.
Гавилууд багийн иргэдийн шүтлэгэт гол.

Ойролцоох нутгийн иргэд “энэ бол бидний ундны усны
эх үүсвэр тул бохирдох учиргүй” хэмээн ярьж байлаа.
Тахилгатай гол, нутгийн өвөлжөөний ойролцоох усны
хангамжийн эх үүсвэр энд бий. Нутгийн иргэд энэ гол
мөргөдөг ба энэ голын тухай ам дамжсан яриа бий.

Тахилга,шүтлэгэт нийт газруудын нэр, байршил, түүнтэй холбогдох зан үйлийн давтамж, газар
зүйн хамрах хүрээ, мөн санал болгож буй хамгаалах арга замуудын талаарх Угсаатны зүйн
дэлгэрэнгүйг судлаач Ч.Чулуун, П.Лхам нарын бэлтгэсэн “Оюу Толгой төслийн барилгын
талбайн ойролцоох (Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх зам, цахилганы цамхаг,ус дамжуулах
хоолой, болон шинэ нисэх буудал) тахилга, шүтлэгтэй газруудад хийсэн угсаатны зүйн тайлан”д тодорхой тусгасан . Улаанбаатар, 2011 он.

12.7.12

Гар урлал ба уламжлал

СӨХ-ийн 1-р шатны судалгааны явцад Өмнөговь аймаг болон Оюу Толгойн нөлөөллийн бүс
дэх нутгийн иргэдийн ач холбогдол, үнэ цэнэтэй гэж үзэж буй 12 биет бус өвүүдийг тодруулав.
Эдгээрийг дурдвал:
1) Дарханы урлал
2) Уртын дуу, ерөөл магтаал
3) Цулхир, бажууны гурил

34

хийх арга ухаан

4) Тамганы соёл
5) Монгол гэрийн урлал, хэрэглээ, гэр ахуйн уламжлалт сав хэрэглэл, тавилга засал
6) Бурхан тахил, шүтээн
7) Малчин өрхийн уламжлалт хоол хүнс
8) Овог ургийн нэр, ураг төрлийн хэлхээ холбоо
9) Чулуун гэр болон бусад тоглоом

35

10) Шагайн харваа
11) Говьчуудын хорио цээрийн ёс

34

Цулхир нь говьд ургадаг ургамал ба говьчууд хүнс, эмчилгээний зориулалтаар түүж хэрэглэдэг. Дэлхийн
II дайны үед гурил, будаа хомс байхад говийнхон цулхирын будаа, гурил хэрэглэж байсан ба халуун
хөөдөг, таван цулыг угаадаг хүйтэн чанарыг нь эмчилгээнд өргөн хэрэглэдэг байна.
35

Чулуун гэр барьж тоглох тоглоом нь Монголчуудын нүүдлийн ахуй, ёс заншлыг үеэс үед дамжуулахад
чиглэгдсэн шилдэг биет бус өвийн нэг юм. Хүүхдүүд чулуун гэр барьж, эхнэр_нөхөр болж тоглох үедээ
нүүдэлчин ардын нэг нэгнээ хүндэтгэн мэндлэх, хүндлэх ёсыг дуурайх нь бий. Иймд уг тоглоом хүмүүжлийн
өндөр ач холбогдолтой.
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12) Буддын болон бөөгийн шашин
Биет бус өвийн талаарх дэлгэрэнгүйг СӨХ-ийн 1-р шатны тайлангийн “Биет бус өв” хэсгээс
үзнэ үү (2011 оны 2-р сар).

12.7.13

Төлөвлөсөн ажил

Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн (СӨХ) I шатны судалгааны тайлан 2011 оны эхээр дууссан боловч
судлаачдын баг үргэлжлүүлэн урт хугацаанд авч хэрэгжүүлэх ажил, судалгаан дээр ажиллаж
байгаа бөгөөд уг тайлан нь өөрөө нэмж, сайжруулагдах амьд баримт бичиг учир нэмэлт
судалгаанууд явагдаж байна. Энэхүү тайланд Өмнөговь аймаг дах биет өвийн дурсгалуудыг
газар зүйн мэдээллийн системийг ашиглан бэлтгэсэн мэдээллийн сан , зураг багтсан. Энэхүү
мэдээллийн санг бий болгосноор одоогоор олдоод байгаа, хамгаалах шаардлагатай
дурсгалуудыг тодорхойлох боломж бүрдэхээс гадна ирээдүйд илрэх магадлалтай дурсгалуудын
талаар таамаг дэвшүүлэх боломжийг судлаачдад олгоно. Энэхүү мэдээллийн сан нь тухайн
дурсгалын нэр, байршил, координатууд, хэдий үед хамаарах, ямар төрлийн дурсгал болох, аль
судалгаагаар хэзээ олж илрүүлсэн болох зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөртөө агуулна.
Урт хугацааны СӨХ-ийг багтаасан 2-р шатны тайлангийн загварыг 2011 оны 9-р сард дууссан
бөгөөд уг шатны үндсэн гол шатуудыг цаашид хэрэгжүүлэх юм. 2-р шатны СӨХ-т Өмнөговь
аймаг дахь соёлын хөтөлбөрийн хамгаалах чиглэлээр ажиллаж буй институтууд тэдгээрийн
үүрэг хариуцлагыг тодорхойлдог. Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Оюу Толгойн оролцоо эдгээр
институтуудтай хамтын ажиллагаа шаардлагатай. Энэхүү ажил нь зарим нэгэн арга хэмжээг
хэргжүүлэх замаар эхэлсэн. 2-р шатны тайланд археологи, палентологийн хяналт шинжилгээ,
баримжуулах болон тайлагнах нарийвчилсан зааварчилгааг боловсруулах ажил орсон.
СӨХ-ийн 2-р үе шатанд хийгдэх соёлын өвийн судалгааны ажил нь орон нутгийн зан заншил,
уламжлал болон амьдралын хэв маягийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулаад зогсохгүй Оюу Толгойн дэмжлэгтэйгээр ёс заншил, уламжлалын талаарх олон нийтэд
боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулж , орон нутгийн тэмдэглэлт баяруудыг
(бүс нутгийн наадам гэх мэт) ивээн тэтгэнэ .
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол
хувилбарын хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн
зөвтэй холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох
англи хувилбарыг уншина уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа
(Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м)
хохирлыг хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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