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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Удиртгал
Монгол улсын эдийн засаг уул уурхайн салбартаа түшиглэн эрчимтэй хөгжиж буй бөгөөд
энэхүү хөгжлийн эрч хүч нь цаашид ч үргэлжлэх төлөв ажиглагдаж буй билээ. Уул уурхайн
салбарт түшиглэсэн энэхүү хөгжил нь хэдийгээр Монголын ард түмний амьдрал ахуй,
нийгмийн халамжийг сайжруулах таатай нөхцөл бүрдүүлж байгаа хэдий ч, нөгөө талаас
олон тооны сорилтуудтай тулгарч байна. Үүнээс үүдэн Монгол улсын соёл, нийгмийн төрх
байдал ихээхэн өөрчлөгдөх бөгөөд энэхүү өөрчлөлт нь ихэнхидээ бидний хүсэн
хүлээгээгүй, мөн урьдчилан төсөөлөөгүй байдлаар илрэх юм. Монголын ард түмэн болон
тэдний соёл хэрхэн хөгжин дэвших эсвэл бидний танихгүй тийм нийгэмд шилжих үү гэдэг
нь эдгээр өөрчлөлтүүдийг Монгол улс хэрхэн зохион байгуулахаас шалтгаалах нь зүйн
хэрэг юм.
Эдийн засгийн өөрчлөлт болон соёлын өөрчлөлтийн талаарх маргаан,
хэлэлцүүлгүүдийн гол сэдэв нь соёлын өвийн асуудал байдаг. Монгол хүн байна гэдэг
нь үргэлж түүхтэйгээ холбоотой байна гэсэн үг юм. Энэхүү өнгөрсөн үеийг бүрдүүлэгч
хэсгүүд өдөр тутмын амьдралд харагддаг ба үүнд ёс заншил, зан үйл, хувцас, түүхэн
дурсгалт газрууд болон өөр маш олон зүйлс багтаж байдаг. Монгол хүн байна гэдэг нь
зөвхөн тодорхой нэг улс оронд төрөхөөс ч илүү амьдралын хэв маяг болон оюун
санаанд нь энэхүү үзэл байх ойлголт юм. Эдгээр соёлын аюулгүй байдлыг
орхигдуулснаар олон сөрөг үр дагавруудтай тулгарах юм.
Монгол орон алсын хараатай байж өөрийн үндсэн хуулиндаа Монголын ард түмэнд
нэн чухал соёлын өвийг хамгаалах тухай заалтуудыг тусган оруулсан байдаг. Хөгжлийн
үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж буй, дэмжин тэтгэж буй төрийн байгууллагууд болон
хувийн хэвшлийнхэн өөрсдийн гүйцэтгэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааныхаа талаар
энэ салбарын мэргэжлийн зөвлөлд мэдэгдэж байхыг үүрэг болгосон Монгол улсын
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийг мөн батлан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хуулийн
дагуу мэргэжлийн зөвлөл нь тухайн бүс нутагт археологийн болон түүхийн судалгаа,
үнэлгээ хийхэд тухайн байгууллага хөрөнгө мөнгө зарцуулах шаардлагатай эсэх дээр
шийдвэр гаргана. Хөгжиж буй олон орнуудын адил соёлын өвийг хамгаалах хүсэл
эрмэлзэл нь эдийн засгийн хурдацтай хөгжил дор халхлагдсан байдаг. Тиймээс Монгол
улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийг тодорхой хэмжээнд даган мөрдөж буй ч
ихэнхдээ нийгмийн хариуцлагатай компаниуд энэхүү хуулийг даган биелүүлж харин
зарим нь үүнийг үл хайхарч байгаа юм.
2010 онд Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн зэрэгцээ соёлын өвийг хадгалах,
хамгаалах соёлын өвийн хөтөлбөрийг боловсруулахын тулд Оюу Толгой ХХК нь
Монголын олон улсын өвийн багтай гэрээ байгуулсан юм. СӨХ нь энэхүү баримтанд
тодорхойлсон хоёр үндсэн зорилготой ба эхнийх нь соёлын өвийг хадгалан хамгаалах
тодорхой шийдлийг танилцуулах юм. Тухайн шийдэл нь урт хугацааны зорилт бөгөөд
үүнийг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд нэлээд олон жилийн хугацаа шаардагдана. Хоёр
дахь нь СӨХ-ийн богино хугацааны зорилт бөгөөд үүнд биет болон биет бус соёлын
өвийн зүйлсийг хадгалан хамгаалахын тулд хувийн компаниуд, Засгийн газрын
агентлагуудад хуулийг хэрэгжүүлэх, хуулийн хариуцлага хүлээх, боломж олгох бүтцийн
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өөрчлөлтийг хийх явдал юм. СӨХ нь олон төрлийн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй цогц үйл
ажиллагаа бөгөөд өөр өөр хуваарийн дагуу хэрэгжих ёстой билээ. Мөн түүний олон
хэсгүүд нь нэгдэн хамтран ажиллахыг шаардаж буй юм.
Эцсийн дүнд СӨХ-ийн амжилт нь Монголчуудаас, нэн ялангуяа Өмнөговь аймгийн ард
иргэдээс ихээхэн хамааралтай байх болно. Соёлын өвийн хөтөлбөрийг эрхлэн
явуулснаар хадгалан хамгаалах шаардлага бүхий соёлуудын хандлагуудыг
тодорхойлон, хадгалж хамгаалах оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хөхиүлэн
дэмжиж дараа нь эдгээр зорилтуудыг гүйцэлдүүлэхийн тулд эрдэм шинжилгээний
олон нийтэд чиглэсэн хөтөлбөр зохион байгуулах юм. Бид дээр дурдсан
зорилтуудынхаа дагуу өөрсдийн гүйцэтгэж болох үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
боловсруулахын тулд боломжтой бүх зүйлсийг хийсэн болно. Гагцхүү үүнийг
хэрэгжүүлэх нь Говьчуудаас өөсдөөс нь ихээхэн хамааралтай билээ.
СӨХ ба 1 дүгээр шатны тайлангуудын харилцаа хамаарал
Энэхүү баримт бичигт танилцуулан буй СӨХ нь “Өнгөрснийг хамгаалъя, өнөөг хадгалъя”
хэмээсэн Өмнөговь аймагт зориулсан Оюу Толгой төслийн Соёлын өвийн хөтөлбөрийн
1 дүгээр шатны үйл ажиллагааны тайланд орсон мэдээллүүдийг суурь үндэс болгосон
юм. 1 дүгээр шатны тайланд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хийгдсэн Өмнөговь
аймгийн соёлын өвийн үнэлгээг, оролцогч хэмээн нэрлэгдсэн соёлын өвийн ач
холбогдол бүхий бүх сонирхсон талуудын ойлголтуудыг хамтад нь нэгтгэн тусгасан юм.
1 дүгээр шатны тайлан нь Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн мэдээллийн хамгийн
сүүлийн үеийн дэлгэрэнгүй эмхтгэл болсон ба цаашид ч ач холбогдол нь хэвээр байх
болно.. 1 дүгээр шатны тайлан нь дараахь хэсгүүдээс бүрдэл болно. Үүнд:
 Өмнөговь аймаг дахь соёлын өвийн ном зүйн болон бодит байдлын судалгаа
 Биет болон биет бус өвийн үндсэн мэдээлэл
 Музей, сургалт болон өвийн аялал жуулчлал зэргийг хамарсан олон нийтийн
хөтөлбөрийн ерөнхий суурь мэдээлэл
 Соёлын өвийн бүртгэл ба зураглал
 Соёлын өвийн тадаарх холбогдох хуулиудын үнэлгээ
 Олон нийт болон оролцогч талуудын зөвлөх уулзалтууд
 Эрсдлийн үнэлгээ
 Соёлын өвийн өөрчлөлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлох
СӨХ-ийг уншин судалж буй та энэхүү 1 дүгээр шатны тайлангийн талаар сайн мэдлэгтэй
хэмээн бид найдаж байна. Энэхүү СӨХ-ийг уншихдаа тухайн тайланг зэрэгцүүлэн
судлахыг бидний зүгээс зөвлөж байна. Энэхүү СӨХ-т бид 1 дүгээр шатны тайлангаас иш
татан оруулсан бөгөөд ингэснээр тухайн асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл өгөхөд
тустай хэмээн үзэж байна.

СӨХ-ийн гол төсөөлөл, шийдлүүд
СӨХ нь үндсэн дөрвөн ойлголт дээр үндэслэсэн дэлгэрэнгүй хөтөлбөр юм.
1. Соёлын өв нь оролцооны үйл явц болох нь. СӨХ нь соёлын өвд “доороос дээш”
хэмээх замыг баримтлан хандаж буй бөгөөд бид уул уурхайн хөгжлийн явцад өртсөн
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Өмнөговь аймгийн нутгийнхнаас эхэлсэн юм. Малчид, сумын оршин суугчид,
мэргэжилтнүүд, хөгшчүүл, гар урчууд, шашны тэргүүнүүд, багш, оюутан, уурхайн
ажилчид болон бусад төлөөллөөс соёлын өв гэж юу болох, яагаад чухал болох, ямар
зүйлс хамгаалагдах шаардлагатай байгаа, тэдгээрийг хамгаалахын тулд ямар
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай зэргийг асуун тодорхойлуулсан юм. СӨХ
амжилт олох эсэх нь соёлын өвийг хадгалан, хамгаалахад зориулсан хөтөлбөрүүдэд
нутгийн оршин суугчид хэрхэн оролцох, бусдад заан сургах болон хадгалан хамгаалах
үйл явцыг бий болгохоос хамаарна.
2. Төрийн бодлого ба олон нийтэд тулгарч буй асуудлуудын тусгал. Хэдийгээр олон
нийтэд тулгарч буй асуудлуудыг Өмнөговь аймгийн хүмүүс өөрсдөө тодорхойлох ч
тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд улс, бүс нутаг, орон нутгийн түвшинд ихээхэн өөрчлөлт
шинэчлэлт хийх шаардлагыг үүсгэж буй юм. Ялангуяа, Соёлын өвийг хамгаалах тухай
Монгол улсын хуулийг өөрчлөх замаар хууль хэрэгжилтийг хангах болон судалгааны
үйл ажиллагаа явуулах агентлагуудыг салгах шаардлагатай байна. Түүнчлэн, Монгол
Улсын ШУА нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг үүсгэн байгуулах эрхтэй байх
шаардлагатай. Аймаг, сумдын засаг дарга нар музей болон соёлын төвүүдийн хүний
нөөц, биет үзмэр зэргийг сайжруулахад тулхтай дэмжлэг үзүүлэн, соёлын өвийг
чухалчлан авч үзэж, сургуулиудын хичээлийн төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөрт нутгийн
өвийн талаар тусгайлан оруулах шаардлагатай.
3. Монголчууд Монголынхоо өвийг хамгаалах нь. Соёлын өв нь археологи, түүх, соёл,
палеонтологи болон архитектур зэргийг багтаасан тусгай салбар юм. Судлаач нар
өөрсдийн хүсэл сонирхлын дагуу өөрийн харж буй өнцгөөс, ижижл төрлийн
мэргэжилтнүүддээ тайлбарладаг шинжлэх ухааны судалгаанаас илүүтэйгээр соёлын
өвийн судалгаа нь олон нийтийн хүсэлт шаардлагаар өв хамгаалагдсан эсвэл устан үгүй
болж буйг судалдагаараа онцлог юм. Шинжлэх ухааны субъектүүдийг бүрдүүлдэг
соёлын өв нь урт удаан жилийн түүхтэй хэдий ч “соёлын өв”-ийн судалгаа хэмээх
салбар нь харьцангүй шинэ билээ. Тиймээс СӨХ-ийн гол хэсэг бол Монголчуудыг энэхүү
салбарт сургах явдал бөгөөд ингэснээр өөрсдийн өвийг судлах, хамгаалах боломж,
үүргийг бий болгох юм.
4. Мэдлэг бол хүч. Эдийн засгийн хөгжлөөс улбаалсан соёлын өвд учрах аюул болон
эерэг боломжуудыг тэнцвэржүүлэх зөв шийдвэрийг гаргахын тулд шийдвэр гаргагч
талууд хамгийн боломжит сайн мэдээлэлтэй байх ёстой. Нарийвчилсан судалгаануудыг
хийхдээ заавал тухайн шинжлэх ухааны салбарын хэм хэмжээг мөрдөх шаардлагатай.
Эдгээр судалгаанууд зорилготой, бие даасан ба олон нийтэд нээлттэй байх ёстойгоос
гадна тухайн судалгааг гүйцэтгэж буй этгээдүүд нь өөрсдийн судалгааны мэргэжлийн ёс
зүй болон стандартуудын даган мөрдөх ёстой.

Газар зүй болон хамрах хүрээний тухай
СӨХ нь Өмнөговь аймгийг хамрах хэдий ч Оюу Толгой төслийн хүрээнийн нөлөөлөлд
хамгийн ихээр өртөх бүсүүдэд голлон төвлөрч буй билээ. Аймгийн дөрвөн сум СӨХ-т
онцгойлон тусгагдсан болно (Зураг 1.1). Шууд нөлөөллийн бүсэд Оюу Толгой ба
Ханбогд сумын хүрээлэн буй нутаг багтаж байгаа ба шууд бус нөлөөллийн бүсэд
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Манлай, Баян-Овоо сумдын нутаг дэвсгэр багтаж байна. Олон талт хуримтлах
нөлөөллийн бүсэд Цогтцэций сум болон аймгийн төв Даланзадгад орж байна.
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн үлдсэн хэсэг нь дөрөв дэхь бүсд хамрах юм.
СӨХ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
СӨХ нь таван бүлгээс хэсгээс бүрдэх ба эдгээрт төрийн бодлого, оролцогч талууд болон
олон нийтийн оролцоо, олон нийтэд чиглэгдсэн хөтөлбөрүүд, хууль тогтоомж даган
мөрдөх хөтөлбөр болон чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаанууд юм. Эхний хоёр
бүрэлдэхүүн хэсэг болон төрийн бодлого ба оролцогч талууд, олон нийтийн оролцоо нь
харилцан ихээхэн уялдаа холбоотой юм. Соёлын өвийг хамгаалах үйл ажиллагаанд
амжилт гаргахын тулд энэхүү хадгалан, хамгаалах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах олон
нийтийн өргөн хүрээний хүсэл эрмэлзлэл байх шаардлагатай. Оролцогч талуудын
бүлгийн оролцоо болон олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх нь хийгдэх өөрчлөлтийг
хууль тогтоомж, дүэрм журам болон төрийн байгууллагуудын бүтцэд өөрчлөлт хийх
замаар хангах хамгийн шилдэг арга юм. СӨХ-ийн 2 дугаар бүлэг нь эдгээр зорилтуудыг
хангах хандлагыг тодорхойлсон. Бүлэг 3 болон 4 дээр бид соёлын өвийн бодлогын
асуудлаас илүүтэйгээр соёлын өвийн эд зүйлсийн талаар дурдсан. Бүлэг 3-д биет
өвийн хөтөлбөр буюу археологи, палеонтологи, архитектурын биет өвийн
хөтөлбөрүүдийн тухай өгүүлсэн. Энэ бүлэгт бид археологийн болон палентологийн
олдворуудыг хэрхэн олох, үнэлэх, хадгалах болон архитектурын ямар өвийг сэргээн
засах, хадгалан хамгаалах шаардлагатай талаар дурдсан билээ. Бүлэг 4 дээр бид биет
өвөөс биет бус өвд шилжин орсон ба энэ хэсэгт хүрч мэдрэх боломжтой зүйлсээс
нийгмийн зан төлөвийг хэрхэн өөрчлөх талаар тусгасан. Биет бус өвийг хамгаалах,
хадгалан үлдээх нь тодорхой нэгэн хөгжлийн үйл ажиллагаатай шууд хамааралгүй
төрийн бодлого болон эрх зүйн шаардлагад нийцэх хууль тогтоомжийг даган мөрдөх
хөтөлбөрийн хүрээний судалгааны талаар дурдсан. Олон нийтийн хөтөлбөрийг Бүлэг 4
дээр авч үзэж уламжлалт ариун дагшин газруудын талаар баримтлах бодлогоор
эхэлсэн. Үүнийг улмаар цааш нь өргөжүүлэн Бүлэг 5 дээрх хууль тогтоомж даган
мөрдөх хөтөлбөрийн биет өвтэй холбон өгсөн билээ. Хөтөлбөрийн сүүлийн элемент нь
сургалтын асуудлыг хамарсан. Энгийнээр хэлэхэд СӨХ-ийг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус соёлын өвийн хангагч нар хангалтгүй
буй юм. Хангалттай хэмжээний хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх нь Бүлэг 6 дээр
хөндөн гаргасан сэдэв юм. СӨХ нь Бүлэг 7 дээр дурдсан 5 жилийн төлөвлөгөөгөөр
өндөрлөж буй ба энэхүү хугацаанд Монгол улсын соёлын өв нь эдийн засгийн
хөгжилтэй харилцан тэнцвэржиж, соёлын өвийг хамгаалах талаарх төрийн бүтэц нь
үүсэн гараад буй хэрэгцээнд үл нийцэх өнөөгийн системээс шинэчлэгдэн, тогтвортой,
олон улсын стандартад нийцсэн тоготолцоо бий болсон байх юм.
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Зураг 1.1. (a) Өмнөговь аймгийн газрын зураг (б) Оюу Толгой ба нөлөөллийн шууд болон хуримтлагдах бүс
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БҮЛЭГ 2
Төрийн бодлого болон оролцогч талууд, олон нийтийн хамтын ажиллагаа
Соёлын өв нь үндсэндээ хүн гэж юу вэ, хаанаас бий болсон бэ, тэдний ирээдүйн хүсэл
тэмүүлэл юу вэ гэдгийн илэрхийлэл болж өгдөг. Хэдийгээр соёлын өв нь тогтмол
хувьсан өөрчлөгдөж байдаг боловч зарим нийгэмд соёлын өвийн өөрчлөлтийн хурд,
хандлага харьцангуй удаан байдаг тул үр дүнтэй удирдах боломжийг олгож байдаг.
Ирээдүй хойч үетэй холбоотой шийдвэрийг соёл уламжлал, итгэл үнэмшил дээрээ
тулгуурлан гаргах нь илүү найдвартай байдаг. Эдийн засгийн хурдтай, томоохон
хэмжээний хөгжил, өсөлт явагдаж буй тохиолдолд гол шийдвэрийг засгийн газар болон
гадаадын компаниуд гаргадаг тул энэ нь хүмүүсийн ирээдүй болон амьдралд шууд
нөлөөлж байдаг. Өөрсдийн хувь тавилан нь өөрсдөөс нь шалтгаалахгүй болсон мэт
боддог орон нутгийн иргэд олон байдаг. Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр Өмнөговь
аймагт үүсээд байна.
СӨХ-ийн гол зорилгуудын нэг нь Өмнөговь аймгийн иргэдэд тэдний өв соёл устаж үгүй
болоогүй, тэд аж үйлдвэрлэлийн эрин үе рүү явж байна гэдэг итгэл найдвар төрүүлэхэд
оршино. Энэхүү итгэл үнэмшлийг бий болгохын тулд бид хоёр зорилт дэвшүүлээд
байна. Нэгд, бид Өмнөговь аймгийн нутгийн иргэдтэй уулзаж, өв соёлоо хадгалж
хамгаалж, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхийн тулд юу хийх шаардлагатайг олж
мэдэх ёстой бөгөөд бидний зүгээс хамгаалах ёстой хэмээн бодож буй бус харин тэдний
зүгээс бодож буй зүйлсийг тодорхойлох явдал юм. Хоёрт, бид энэ асуудлыг хариуцсан,
хамаарах үйлчилгээг амжилттай хэрэгжүүлж, хангаж чадах бүтцийг Засгийн газрын
бүтцийн хүрээнд байгуулах хэрэгтэй байна.
Эдгээр зорилтод хүрэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хандлагыг энэхүү бүлэгт
багтаасан. Юуны өмнө төрийн бодлого, тэр дундаа соёлын өвийн холбогдолтой хууль,
тогтоомжийг дагаж мөрдөх шинэ орчны талаар нарийвчлан авч үзнэ. Түүний дараагаар
соёлын өвийн хамгаалалтынталаарх олон нийтийн дуу хоолойг сонсдог байх эрх зүйн
орчны талаар авч үзэх юм.
Төрийн бодлого
Соёлын өвийг хадгалж хамгаалах нь Монголын ард түмний үндсэн зорилт байх болно
гэж СӨХ урьдчилан таамаглаж байна. Энэхүү таамаглалын үндэслэлийг маш сайн
гаргасан. 1924 оноос хойшхи Монгол улсын хуулиудад соёлын өвийн хадгалалт
хамгаалалтын асуудал ямар нэгэн байдлаар тусч иржээ. 1990 оны эхээр улс төрийн
хараат байдлаас бүрэн ангижирснаар Монгол Улс соёлын өвийг хадгалж хамгаалах
асуудлыг Үндсэн хуулиндаа тодорхой зааж өгсөн юм (1.7 дугаар зүйл). Гэхдээ энэхүү
СӨХ нь Оюу Толгой төслийг төлөвлөх, судалгааг хийх шатанд Өмнөговь аймгийн
нутгийн иргэдээс гаргасан саналуудаас үүдэлтэй билээ.
Гэгээлэг хүсэл эрмэлзэл нь улс орныг өдий хүртэл авч явж байна. Хэдийгээр “Соёлын
өвийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хууль нь соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр авч
хэрэгжүүлсэн чухал алхам боловч зарим талаар үр дүн муутай байна. “Соёлын өвийг
хамгаалах тухай” хуулийн үзэл санаанд нийцүүлэхийн тулд Монгол Улс тухайн хуулийн
заалт нэг бүрийн хэрэгжилтийг хангаж байх тусгай бүтэц байгуулах ёстой. Тиймээс СӨХ11

ийн нэг гол тэргүүлэх зорилт бол “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн
хэрэгжилтийг хангах шинэ бүтэц байгуулах, улмаар хуульд энэхүү бүтцийг багтаан
шинэчлэн найруулах явдал юм.

Зураг 2.1. Санал болгож буй соёлын өвийн хамгаалалтад хууль тогтоомж

даган мөрдөх бүтэц
Нэгдүгээр үе шатны тайланд бид “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуульд нийцүүлэн
шинэ нэгж байгуулах талаар хэлэлцсэн. Энэхүү нэгжийн зохион байгуулалтыг Зураг 2.1д үзүүлсэн байгаа. Уг зохион байгуулалтын нэгжийн гол зорилго нь соёлын өвийг
хадгалж хамгаалах тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг соёлын өвийн судалгаа
явуулахаас салган авч үзэх явдал юм. Хэдийгээр соёлын өвийг хадгалж хамгаалах
явдлыг БСШУЯ дангаараа хариуцдаг ч бид хууль, тогтоомжийн зохицуулалтын асуудлыг
тус яамны дор Соёл, урлагийн газарт, хуулийн хэрэгжилтийн асуудлыг Шинжлэх ухаан,
технологийн газарт хариуцуулан өгөхийг зөвлөж байна. Соёл, урлагийн газрын дор
соёлын өвийн бодлого боловсруулж, лиценз, зөвшөөрөл олгож байх тусгай газар, нэгж
байгуулах нь зүйтэй. Уул уурхайн ашиглалтын лиценз олгосноор Соёл, урлагийн газар
соёлын өвийн хураамж жил бүр авч байх болно.
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Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь хууль, тогтоомжид нийцүүлэн судалгаа хийх
асуудлыг ШУА, Үндэсний музейд шилжүүлэн өгөх, ингэхдээ ШУА нь тэргүүлэх үүрэгтэй
байна (Зураг 2.2). ШУА нь СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хариуцсан Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвийг байгуулна. ШУА нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвийн Захирлуудын зөвлөлийг байгуулах бөгөөд энэ нь Археологийн хүрээлэн, Түүх,
Хэл шинжлэлийн хүрээлэн, Палеонтологийн төв болон Үндэсний музейн төлөөлөгчдөөс
бүрдэнэ. Захирлуудын зөвлөл нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг санхүүгийн
болон удирдлагын чиг шугамаар хангана. Өмнөговь аймаг дахь соёлын өвийн болон
тэр талаарх бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой олон янзын оролцогч талуудаас
бүрдсэн Зөвлөх хороо нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд Соёлын өвийн
хөтөлбөрийн зорилго, чиг хандлагын талаар зөвлөгөө өгч ажиллана.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь үндсэн гурван газар, нэгжтэй байна. Хуулийн
хэрэгжилтийг хангах газар нь “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хуульд
нийцүүлэн археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн судалгаа явуулах асуудлыг
хариуцна. Томхон уул уурхайн үйл ажиллагааны үед Хуулийн хэрэгжилтийг хангах газар
нь дагавар болон төслийн түр Ажлын хэсэг байгуулан газар дээр нь ажиллана. Эдгээр
Ажлын хэсэг нь соёлын өвийн үнэ цэнээс хамаарч газар дээр нь зохих шийдвэр, арга
хэмжээ (малтлага хийх гэх мэт) гаргах эрх бүхий нэг ба түүнээс дээш мэргэжлийн
археологич/ палеонтологич болон сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан мэргэжлийн
бус хүмүүсээс бүрдэнэ. Хуулийн газар дотор Туслах хэлтэс байх бөгөөд энэ нь Өмнөговь
аймаг дахь бүх соёлын өвүүдийн холбогдох мэдээлэл, байршлыг багтаасан газар зүйн
мэдээллийн системийн санг эрхлэн явуулна.
Олон нийтийн хөтөлбөр хариуцсан газар нь СӨХ-ийн олон нийттэй харилцах
хөтөлбөрийн холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийг хангах үүднээс сумын соёлын төвүүд
болон музейдтэй хамтран ажиллана. Түүнчлэн Олон нийттэй харилцах хөтөлбөрийн
газар нь хотод болон сумдад олон нийтийн тусгай арга хэмжээ (музей үзүүлэх,
сургалтын материал, баяр наадам гэх мэт) зохион байгуулахад Даланзадгад дахь
Өмнөговь аймгийн музейтай хамран ажиллана.
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БСШУЯ

Үндэсний музей

ШУА

Түүх, хэлний хүрээлэн

Археологийн хүрээлэн

Палеонтологийн төв

------ Захирлуудын зөвлөл- ШУА-ын
дор
- - - - - Захирлуудын зөвлөл- шууд
эрхгүй

ӨГ- Соёлын
өвийн төв

Хуулийн
хэрэгжилтийг хангах
газар

Олон нийтийн
хөтөлбөр

Архив

Зураг 2.2. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн санал болгож буй бүтэц
Гуравдахь газар нь Өмнөговь аймаг дахь шинжлэх ухааны үнэ цэнэ бүхий олдворуудыг
хадгалж хамгаалах асуудлыг хариуцсан Өмнөговь аймгийн архив байна. Энэхүү архив
нь бүх цуглуулгуудаа олон улсын шаардлагын дагуу хадгалж хамгаалахын тулд ШУА,
Үндэсний музейтэй хамтран ажиллана. Тус архивт зохих ёсоороо хадгалж чадахгүй
байгаа баримт, олдворыг Улаанбаатарын холбогдох хүрээлэн, архив, музейд
шилжүүлнэ.
Чадавхийг дамжуулах
СӨХ-ийн нэг томоохон зорилго нь бие даасан санхүүжилт бүхий Монгол улсын
хүрээлэн, байгууллагууд нь соёлын өвийн удирдаж байх амжилттай, тогтвортой
бүтцийг бий болгох явдал билээ. Харин өнөөгийн байдлаар тухайн хүрээлэн,
байгууллагууд байхгүй, эсвэл тухайн санал болгож буй зохицуулалтын бүтцийн үүргийг
гүйцэтгэхгүй байна. Өнөөгийн нөхцөл байдлаас санал болгож буй энэхүү нөхцөл рүү
шилжихийн тулд ихээхэн цаг хугацаа шаардлагатай. Харин энэхүү цаг хугацааны
туршид соёлын өвийг хадгалах, хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийг даган
мөрдөж байх нь чухал. Энэхүү шилжилтийн цаг үед Монгол улс нь төрийн
институцуудыг бий болгох, дахин зохион байгуулах, тухайн институцуудын үйл
ажиллагаа явуулах хүний нөөц, чадавхи бүхий соёлын өвийн дэд бүтцийг байгуулах,
соёлын өвийн хамгаалалт болон эдийн засгийн хөгжлийн тэнцлийг хангаж байх
шаардлагатай байна.
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Эдгээр зорилтуудад хүрэхийн тулд Монголын олон улсын соёлын өвийн баг нь соёлын
өвийн удирдлагын олон салбар дахь өөрийн хуримтлуулсан олон улсын хэмжээний
туршлагаас хуваалцаж, Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төвийг байгуулах, үйл
ажиллагааг хангахад туслалцаа дэмжлэг үзүүлэхийн тулд өөрийн чадавхийг Монголын
талын ажилтнууд, гэрээт байгууллагууд болон хамаарах аж ахуйн нэгжүүдэд дамжуулах
шаардлагатай. Ийнхүү чадавхийг дамжуулах нь мэргэжлийн мэдлэг, туршлага,
техникийн мэдлэг, захиргааны чадамж зэргийг 5 жилийн хугацаатай хэрэгжилтийн
хугацааны туршид тодорхой төлөвлөгөөтэйгээр, төвлөрсөн хөтөлбөрийн хүрээнд
дамжуулах юм. Институцын чадавхийг Өмнөговь амйгийн соёлын өвийн төвд
дамжуулах нь төрийн оролцоо, санхүүжилтаас хамаарал бүхий хөгжлийн гол цаг
хугацаатай уялдаатай явагдах шаардлагатай ба энэ нь тус төвийн хөгжилд голлох
үүргийг гүйцэтгэнэ. Бидний зорилго нь Өмнөговь амйгийн соёлын өвийн төвийг хоёр
жилийн хугацаанд бүрэн хэмжээгээр үйл ажиллагаа нь эхлүүлэн улмаар хэрэгжилтийн
5 жилийн үе шатанд олон улсын дэмжлэгийг бууруулах ба тухайн хугацаа дуусахад
соёлын өвийн төв болон Монголын талын институцууд, төрийн байгууллага нь бүрэн
хэмжээгээр бие даан үйл ажиллагаа явуулж байх нөхцлийг хангах юм.
Оролцогч талууд болон олон нийтийн оролцоо
СӨХ амжилттай хэрэгжих эсэх нь олон нийтэд өгч буй ашиг тусаар хэмжигдэнэ. Энэхүү
ашиг тусыг хэмжих болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн авч хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээнд хяналт шинжилгээ хийхийн тулд бид Соёлын өвийн өөрчлөлтийн
зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээ (SACC/СӨӨЗХХ)-г хэрэглэнэ. Бид СӨХ-ийг боловсруулах
явцдаа энэхүү хэм хэмжээг ашиглаж эхэлсэн билээ. СӨӨЗХХ-г авч ашигласан арга
хэмжээг Нэгдүгээр шатны тайланд нарийвчлан тусгасан. Уншигч та сонирхвол тухайн
тайлангаас олж үзнэ үү (Бүлэг 8). СӨӨЗХХ-г дор товч танилцуулсан.
СӨӨЗХХ нь Зөвшөөрөгдөх өөрчлөлтийн хэм хэмжээ (LAC/ ЗӨХХ)-нээс үүдэн гарсан юм.
АНУ-д анх үүсч хөгжсөн ЗӨХХ нь 1970 оноос хойш хэрэглэгдэж буй менежментийн арга
хэрэгсэл бөгөөд хүний үйл ажиллагааг хязгаарлах замаар хүрээлэн буй байгаль орчныг
онгон зэрлэгээр нь хадгалж хамгаалах зорилготой. 1980-аад оны үед хүний үйл
ажиллагааг хязгаарлах нь тийм ч үр дүнтэй биш бөгөөд шинэ арга зам хэрэгтэй гэдэг нь
тодорхой болсон билээ. Тиймээс хүний үйл ажиллагааг хязгаарлан байж онгон
байгалиа хадгалж хамгаалахын оронд ЗӨХХ нь онгон байгальтай зохицох хүний үйл
ажиллагааг тодорхойлж, дэмжихэд чиглэх болсон юм. СӨӨЗХХ нь мөн хүний үйл
ажиллагааны үр нөлөөг голчлон анхаардаг. Энэ нь биет болон биет бус соёлын өвийг
хадгалж хамгаалдагаараа ЗӨХХ-ээс ялгаатай.
СӨӨЗХХ нь 4 зорилт, түүнд хүрэх 9 алхамаас бүрдэнэ. Дараах дөрвөн зорилттой байна.
Үүнд:
1. Зөвшөөрөгдөх болон хүрч болохуйц өв, нийгмийн нөхцөл байдлын
тодорхойлолт. Өмнөговь аймгийн хувьд тухайн бүс нутгийн соёлын өвтэй
холбоотой бүх оролцогч талуудын төлөөллийг хамгийн түрүүнд бүрдүүлэх ёстой.
Дараа нь энэхүү бүлэг хүмүүс нь Өмнөговь аймгийн ард иргэдийн хувьд чухал
үнэ цэнэ бүхий соёлын өвийн зүйлүүдийг олж тогтооно. Эдгээр соёлын эд
хэсгүүд нь хэмжигдэхүйц байх ёстой.
2. Оролцогч талуудын олж тогтоосон соёлын эд хэсгүүдийн өнөөгийн болон
суурь нөхцлийг тодорхойлох. Суурь судалгааг хийж, чухал зүйлүүдийг олж
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тогтоосны дараа эдгээр суурь нөхцлүүдийг оролцогч талууд “зөвшөөрөгдөх” гэж
үзэж байгаа нөхцөлтэй харьцуулж үзэх шаардлагатай.
3. Соёлын эд зүйлүүдийн “зөвшөөрөгдөх” нөхцлийг бий болгоход шаардлагатай
менежментийн арга хэмжээг тодорхойлох. Менежментийн арга хэмжээ тус
бүрийг сумын соёлын төв, төрийн бус байгууллага, эсвэл ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэн гэх мэт тусгай байгууллага хэрэгжүүлнэ.
4. Хэрэгжиж буй менежментийн арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх үүднээс хяналтшинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)-ний төлөвлөгөө боловсруулах. ХШҮ-ний
төлөвлөгөөнд бүх оролцогч талуудын төлөөллийг багтаасан байгууллага хяналт
тавих хэрэгтэй. Хүссэн үр дүнг өгч чадахгүй байгаа арга хэмжээний хувьд тухайн
байгууллага түүний зорилт, түүнд хүрэх менежментийн арга хэмжээг дахин
боловсруулах бөгөөд шаардлагатай бол тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг
хүлээнэ. ХШҮ-ий төлөвлөгөө хэрэгжих хугацаа нь тодорхойгүй бөгөөд дор хаяж
Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж дуустал хэрэгжинэ.
СӨӨЗХХ-ний 9 үе шатыг Хүснэгт 2.1 (Нэгдүгээр шатны тайлангийн Хүснэгт 22-ээс авсан)д үзүүлэв. СӨӨЗХХ нь хэдийгээр тасралтгүй үйл явц боловч түүнийг хэрэгжүүлэх “төгс
зөв” зам байхгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. СӨӨЗХХ нь соёлын өвийг хадгалж хамгаалах
“эрх”-ийг оролцогч талуудад олгох зорилготой олон нийтэд тулгуурласан үйл явц юм.
Тухайлбал, СӨӨЗХХ-г нөхцөл байдал тус бүрт тохируулан хэрэгжүүлэх ёстой. СӨХ-ийн
хувьд нэг янз байна гэх мэт.
Хүснэгт 2.1. Оюу Толгой ХХК-ийн Соёлын өвийн хөтөлбөрийн соёлын өөрчлөлтийн
бүтцийн хүлээн зөвшөөрөх стандартууд
Үе шат
1.
Өмнөговь
аймгийн
үнэт
зүйлс, тулгарч буй
асуудлууд болон
иргэдийн
санаа
зовж буй зүйлсийг
тогтоох
2.
Газрын
ангиллыг тогтоон,
тодорхойлох

3. Нөөц эх үүсвэр,
нийгмийн нөхцөл
байдлын шалгуур
үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлох

4. Нөөц эх үүсвэр
болон нийгмийн
нөхцөл байдлыг

Тайлбар
Өмнөговь аймаг дахь биет болон
биет бус нөөцийн холбоотой үнэт
зүйлс, тулгарч буй асуудлууд болон
иргэдийн
санааг
зовоож
буй
асуудлуудыг тогтоох

Үйл ажиллагаа
Оролцогч
талуудтай
уулзан
Өмнөговь аймаг дахь биет болон
биет бус нөөцийн холбоотой үнэт
зүйлс, тулгарч буй асуудлууд болон
иргэдийн
санааг
зовоож
буй
асуудлуудыг тогтоох

Хүрээлэн буй орчны шинж чанар,
Өмнөговь аймаг дахь газар нутаг
болгонд тохирох үйл ажиллагааны
төрлийг тогтоох (өвийн жуулчлалыг
хөгжүүлэх, амралт зугаалгын бүс,
орон сууцны байрлалууд, дэмжих дэд
бүтэц, хамгаалалттай нутаг гэх мэт).
Шаардлагатай
удирдлагын
үйл
ажиллагааны төрлийг тодорхойлох
Оюу Толгой ХХК-ийн хувьд өвийн
нөөцийн нөхцөл байдлыг тодруулан
гаргах онцлог шалгуурууд, газар
болон орчин (жишээ нь эвдрэл, ан
агнуур, уламжлалт үйл ажиллагаа
алдагдаж буй байдал, үнэ цэнээдгээрийг уламжлалт бүс үйл
ажилагаагаар нөхөх боломж зэрэг)
тогтоох.
Өмнөговь аймаг дахь биет болон
биет
бус
өвийн
нөөцийг
бүртгэлжүүлэх.
Боломжтой
бол

Өмнөговь аймгийн хүрээлэн буй
орчин, өнөөгийн хэрэглээ, төлөвлөж
буй хөгжил, соёлын өвийн нөөцийн
байрлалд дүн шинжилгээ хийх. Бүс
нутгийг удирдах боломжтой газрын
ангиллаар нь хуваан ангилах
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Байгаль орчны нийтлэг нөхцөл
байдал
болон
нийгмийн
үйл
ажиллагааг
тусгасан
орлуулах,
тодорхой,
хэмжих
боломжтой
хувьсагчуудыг тогтоох. Гарсан утгыг
удирдлагын
үйл
ажиллагаатай
хамруулах.

Биет
өвийн
нөөцийн
талаарх
хээрийн үнэлгээ явуулах, тэдний
нөхцөл байдал/нэгдмэл байдлыг

Үе шат
бүртгэлжүүлэх

Тайлбар
бүрэн хэмжээний суурь судалгаанаас
гол
үзүүлэлтүүдийн
дагуух
судалгаанд шилжих

5. Нөөц болон
нийгмийн
үзүүлэлтүүдийн
стандартыг
тогтоох

Шалгуур
үзүүлэлт
болгоны
стандартыг тогтоох (Үе шат 3 дээр
дурдсан);
эдгээр
стандарт
нь
өнөөгийн ямар нөхцлийг хүлээн
зөвшөөрөхүйц
болохыг
хэмжих
хэмжээсийг ханган өгсөн байх ёстой.

6.
Сонголтот
газрын
ангилал
болон/эсвэл
газрын ангиллын
тархалтыг
тодорхойлох

Өмнөговь аймаг дахь нөөцийг
удирдах
өөр
өөр
сонголтот
боломжуудыг тогтоох (өвийн аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх, нөөцийг
хамгаалах, эдийн засгийн хөгжлийн
гэх мэт)

7.
Сонголтот
газрын ангиллын
тархалтын
удирдлагын үйл
ажиллагааг
тогтоох

Сонголт бүрт шаардагдах нөхцөл
байдлыг бий болгохын тулд авч
хэрэгжүүлэх
удирдлагын
үйл
ажиллагааг тогтоох (Үе шат 6 дээр
дурдсан). Тухайн нутгийн өнөөгийн
нөхцөл болон хүлээн зөвшөөрөхүйц
гэж хэлж болох нөхцлийн ялгааг
тогтоох.
Тэдгээр ялгаатай байдлыг (тухайн
нөхцөл нь хүлээн зөвшөөрөх хэм
хэмжээнээс доогуур буюу ойролцоо
байгаа
бол)
засан
залруулах
удирдлагын үйл ажиллагааг судлан
үзэх
Сонголт бүр дээр зардал-үр дүнгийн
тооцоо хийн, боломжит сонголтыг
сонгон авах.

8. Үнэлгээ хийн
давуу
талт
сонголтыг сонгон
авах
9. Удирдлагын үйл
ажиллагааг
хэрэгжүүлэн,
нөхцөл
байдалд
мониторинг хийх

Сонгон
авсан
сонголтыг
хэрэгжүүлэн,
үүний
хүрээнд
хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэхээр
явуулж
буй
удирдлагын
үйл
ажиллагааны үр дүнг хэмжих
мониторингын хөтөлбөрийг бий
болгох

Үйл ажиллагаа
үнэлэх, гарсан үр дүнг газар зүйн
мэдээллийн системд оруулах, газрын
ангилал бүрээр уламжлалт үйл
соёлын ажиллагааны талаар үнэлэн,
тоймлох
Оролцогч
талууд
болон
мэргэжилтнүүдтэй
уулзан
биет
болон биет бус өвийн нөөцийн
нөхцөл
байдлыг
үнэлэх
стандартуудыг
тогтоох.
Эдгээр
стандартуудыг тодорхойлсон баримт
бичгийг боловсруулах.
Өөр өөр газруудад буй өөр өөр
төрлийн нөөцийг удирдах олон
төрөл сонголтыг тогтоох зорилгоор
оролцогч талуудтай уулзах; нэмэлт
газрын
ангиллыг
тогтоох
болон/эсвэл
Өмнөговь
аймгийн
газрын ангиллын тархалтыг дахин
үнэлэх
Үе
шат
6-г
хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай
удирдлагын
үйл
ажиллагааг
тогтоох
зорилгоор
оролцогч
талууд
болон
мэргэжилтнүүдтэй уулзах.
Үе шат 4 дээр тогтоосон нөөцийг Үе
шат 5 дээр дурсан стандартад
хамруулан
үнэлэх,
стандартаас
доогуур хэмжээнд буй нөөцийн хувьд
тухайн нөхцлийг хүлээн зүөвшөөрөх
хэмжээнд хүргэх удирдлагын үйл
ажиллагаа тодорхойлох.

Сонголт бүр дээр зардал-үр дүнгийн
тооцоо хийх зорилгоор оролцогч
талууд болон мэргэжилтнүүдтэй
уулзах.
СӨХ болон мониторинг, үнэлгээний
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх

СӨӨЗХХ-ний хамгийн эхний том өөрчлөлт нь СӨХ-ийг боловсруулах явцад тохиолдсон.
Нэгдүгээр үе шатнаас эхлэхийн оронд бид байгаа мэдээллээ цуглуулж, одоогийн байгаа
мэдээллийн хоорондын ялгааг тодорхойлж, суурь судалгаа хийх замаар 4 дүгээр үе
шатнаас эхэлсэн. Ингэсэн үндэслэл нь зайлшгүй шаардлагаас урган гарсан юм. Өөрөөр
хэлбэл бид ямар нэгэн загварыг бий болгоход хангалттай хэмжээнд Өмнөговь аймгийн
соёлын өвийн тухай сайн мэдэхгүй байсан. Суурь судалгаа дууссаны дараа бид
Өмнөговь аймгийн соёлын өвтэй холбоотой янз бүрийн бүлгийг төлөөлсөн 15 хүний
бүрэлдэхүүнтэй Зөвлөх хороо байгуулсан бөгөөд энэ нь СӨХ-ийг боловсруулах болон
СӨӨЗХХ-ний хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй.
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СӨХ-ийг боловсруулах явцад Зөвлөх хороонд уул уурхай, аялал жуулчлалын үйл
ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын төлөөлөл нэгдэн орсон бөгөөд Нэгдүгээр
шатны тайлангийн төслийг эцэслэх үүднээс Эрсдлийн үнэлгээний сургалт-семинар
зохион байгуулсан. Рио Тинто компаниас боловсруулсан загварын дагуу эрсдлийн
үнэлгээний сургалт-семинар нь Өмнөговь аймаг дахь уул уурхайн болон бүтээн
байгуулалтын ажлын нөлөөнөөс соёлын өвд учирч болох аюул занал, боломжийг олж
тогтоох, улмаар сөрөг үр нөлөөг багасгаж, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэх
менежментийн арга хэмжээг олж тогтоох зорилготой байсан. Сургалт-семинарын үр
дүнг нэгдүгээр шатны тайланд тусгасан (Бүлэг 8, Хэсэг 8.4) бөгөөд аюул занал,
боломжийг Хүснэгт 2.2 болон 2.3-т хураангуйлан үзүүлэв (Нэгдүгээр шатны тайлангийн
Хүснэгт 23, 24-ээс авсан).
Эрсдлийн үнэлгээний сургалт семинар нь СӨӨЗХХ-ний бусад алхмуудын ихэнхийг авч
хэлэлцсэн. Оролцогчид орон нутаг, төр, засгийн газрын агентлаг, нутгийн иргэд, төрийн
бус байгууллагууд, компаниудын ач холбогдол, тулгамдсан асуудал, санаа зовоож буй
асуудлуудыг олж тогтоосон. Аюул занал, боломжийг эрэмбэлж, менежментийн арга
хэмжээг нарийвчилж, хариуцах эзнийг нь тогтоосон.
Хэдийгээр СӨӨЗХХ-ний алхмуудын ихэнхи нь эрсдлийн үнэлгээний сургалт-семинарын
үеэр яригдсан боловч тэдгээрийг хэрэгжүүлэхээс өмнө ХШҮ-ий төлөвлөгөөг
боловсруулах шаардлагатай. Ялангуяа, СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх эхний үе шатанд дараах
хоёр зорилгыг биелүүлэх шаардлагатай. Үүнд:
1. Зөвлөх хороо. СӨХ-ийн Зөвлөх хороо нь түр зуурын биш байнгын ажиллагаатай
байх шаардлагатай. Зөвлөх хороо нь хуулийн дагуу бодлого, ажил үүргийн
хуваарийг тодорхойлсон гишүүний гарын авлагатай байх хэрэгтэй. Түүнчлэн
Өмнөговь аймаг дахь соёлын өвийн холбогдох талуудын оролцоог жигд
хангахын тулд Зөвлөх хорооны бүрэлдэхүүнд үнэлгээ хийх ёстой.
2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө. Зөвлөх хороо нь СӨХ-ийг
хэрэгжүүлэхийн тулд албан ёсны ХШҮ-ний төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой.
Энэхүү төлөвлөгөө нь СӨӨЗХХ-ний 9 алхамыг дахин авч үзэх, соёлын өвийн
хэмжигдэхүйц нөхцлийг тодорхойлох, зөвшөөрөгдөх нөхцлийг тогтоох,
хариуцлагыг тодорхойлох, СӨХ-ийг хянах хугацааг тогтоох зэрэг асуудлыг
багтаасан байна. ХШҮ-ийн төлөвлөгөөг хэрхэн хийхийг Хүснэгт 2.4-т харуулсан
байгаа.
Зөвлөх хороо нь жилд 3 эсвэл 4 удаа хуралдана. Хуралдаан тус бүрийн хэлэлцэх
асуудалд СӨХ-ийг хянах асуудал (олон нийттэй харилцах бодлого, нутгийн иргэд болон
оролцогч талуудын оролцоо, хууль, тогтоомжид нийцүүлэх, олон нийтийг хамарсан
хөтөлбөр, чадавхийг бэхжүүлэх) багтсан байна. Зөвлөх хороо нь дотроо дэд хороодод
хуваагдаж, СӨХ-ийн зорилт тус бүрийг нэг нэгээрээ хариуцан түүний хэрэгжилтэд
хяналт тавих үүрэгтэй байх нь чухал байж болох юм. Зөвлөх хорооны хуралдааны
зарим хэсэг нь олон нийтэд нээлттэй болж, тулгамдсан асуудлаар сонирхсон хувь
хүмүүс, бүлэглэлүүд Зөвлөх хороотой шууд санал солилцох боломж олгох нь зүйтэй.
Зөвлөх хороо болон СӨӨЗХХ нь ил тод байх ёстой бөгөөд олон нийтийн оролцоог
хязгаарлалгүй нээлттэй байх ёстой.
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Хүснэгт 2.2. Аюулын матриц
Аюул
ын
эрэм
бэлэл
1

2

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

Үр дагавар

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Нүүдлийн соёл,
уламжлалт зан
заншил алдагдах

Нүүдэллэн
амьдрах давтамж
буурна.
Ханбогд
сум
хотжин
нүүдлийн соёлоос
суурин
соёлд
шилжинэ.
Аж
үйлдвэржилт
эрчимжинэ.

Шууд
болон
шууд
бус

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгой
төсөл,
уул
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимтэй
байх
ба
зарим
нь
бүрэн устана.

Тулгарах
магадлал
өндөр

Нүүдлийн
амьдралын
хэв
маяг,
уламжлалт
орон сууц
(гэр) болон
уламжлалт
нүүдлийн
хэрэгсэл
устан алга
болох буюу
буурах

өндөр

IV

- Төр
- УИХ
Орон
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Олон нийт

Түүхэн,
палеонтологийн,
археологийн
болон соёлын өв
гэмтэх
болон
сүйдэх

Дэд бүтэц болон
уурхайн
байгууламжуудыг
бүтээн байгуулах;
хууль
бус
археологийн
болон
палеонтологийн
малтлага хийгдэх,
газруудыг тонох

Шууд
болон
шууд
бус

1.
уул
уурхайн
нутаг
дэвсгэр
2. шууд
нөлөөлөл
- сум

Байнгын
эсвэл
уул
уурхайн
хөгжлөөс үл
хамаарах

Тулгарах
магадлал
өндөр

Хөгшид,
настнуудын
мэдээлэл
алдагдах;
байгалийн
болон
түүхэн өв
алдагдах;
үндэсний
үнэт зүйл
бахархал
алдагдах

өндөр

IV

- Төр
- УИХ
Орон
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Иргэд
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Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
- Мал аж ахуйг дэмжижх
бодлогыг
хэрэгжүүлэх,
мах, сүүг уул уурхайн
салбарт нийлүүлэх
- Жил бүр уламжлалт
малын үзэсгэлэн худалдаа
зохион байгуулах
- Нүүдлийн соёлын талаар
мэдлэг
нэмэгдүүлэн,
сургалт явуулах
- Мал маллах арга
ажиллагаа, уламужлалыг
дамжуулах
Арьс
шир,
ноос
боловсруулах
үйлдвэрлэлийг дэмжих
Нүүдлийн
аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх
Нүүдлийн
соёлыг
дэмжих төрийн бодлогыг
боловсруулах
- Соёлын өвийн бүртгэл
болон баримтжуулалтын
мэдээллийн
санг
байгуулах
- Соёлын өвийг хамгаалах
санхүүгийн
нөөц
эх
үүсвэрийг олох
- Соёлын өвийг хамгаалах
хүний нөөцийг бэхжүүлэх
- Соёлын өвийн хуулийг
зөрчсөн
тохиолдолд
ноогдуулах
шийтгэлийг

Аюул
ын
эрэм
бэлэл

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

3

Говийн
хүмүүсийн
заншил болон ёс
заншил алдагдах

Орон нутгийн хэл
яриа, онцлог соёл,
зочломтгой чанар
нь
гадаадынхан
ихээр ирж буйгаас
үүдэн алга болох

Шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимжин,
зарим
нь
үүрд
устан
алга болох

магадлалта
й

4

Уламжлалт
бүлийн
нийгмийн

Уламжлалт өрхийн
ёс
заншил
эвдэрнэ; хамтрагч

Шууд
болон
шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл

магадлалта
й

гэр
дэг
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Үр дагавар

Гэр бүлийн
уламжлал
алга болно;
уламжлалт
амьдралын
хэв
маяг
өөрчлөгдөн
ө;
уламжлалт
зан заншил
алга болно;
уламжлалт
хувцас
устана.
Олон
тооны
хүүхэд

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Их
хэмжээни
й

III

- Олон нийт
- ТББ-ууд
- Иргэд

Их
хэмжээни
й

III

- Төр
- УИХ
Орон

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
нэмэгдүүлэх
- соёлын өвийг хамгаалах
талаар албан болон албан
бус
сургалт
болон
мэдээллийн хөтөлбөрийг
зохион байгуулах
- Соёлын өвийг хамгаалах
хуулийг
сайжруулан,
хэрэгжилтийг хангах
Соёлын
өвийг
хамгаалахад орон нтугийн
олон нийт болон ТББуудын
оролцоог
нэмэгдүүлэх
- Палеонтологийн музей
байгуулах
талаар
мэргэжлийн
байгууллагуудтай
зөвлөлдөх
- Уламжлалт зан заншил,
соёлыг судлах
- Уламжлалт хүнсний
уламжлалыг
сэргээх,
хэрэглэх, дэмжих
- Үндэсний хувцас хийх,
хэрэглэхийг
дэмжих,
зохих сургалтыг явуулах,
олон нийтийн мэдлэг
олгох, үзэсгэлэн, тэмцээн,
уралдаан
зохион
байгуулах

- Гэр бүлээрээ уурхайд
хамтдаа
ажиллах
боломжийг хангаж өгөх

Аюул
ын
эрэм
бэлэл

5

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

журамд
сөрөг
нөлөө үзүүлэх

нар салж, гэр бүл
салалт нэмэгдлэнэ

бус

Уламжлалт мал
аж ахуй үгүй
болох буурах

Ажиллах хүч нь
өндөр
цалинтай
уул
уурхайн
салбарт шилжин
ажилласнаар
малчин өрхийн тоо
буурах

Шууд
болон
шууд
бус

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

ажиллагааны
үеэр

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр

Үр дагавар

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

өнчрөх;
хүүхдүүдий
н зан төлөв
зохисгүй
болон
өөрчлөгдөх

магадлалта
й
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Малын тоо
буурна;
зэрлэг
амьтдын
тоо
нэмэгдэнэ;
адууны тоо
буурна

Их
хэмжээни
й

III

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Иргэд

- Шууд нөлөөллийн сумын
ажилчдад 2 долоо хоног
ажиллаж, 1 долоо хног
амрах боломжийг олгох
- Шууд нөлөөллийн сумын
иргэдийн ажил эрхлэх
боломжийг сайжруулах
Ажиллах
хүчнийг
сайжруулан,
сумдад
нийгмийн
үйлчилгээг
хүргэх
- Төр болон уул уурхайн
компанийн гэр бүлийн
асуудалтай
холбоотой
бодлогыг боловсруулах,
хэрэгжүүлэх
саналыг
гаргах гүйцэтгэх

- Төр
- УИХ
Орон
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Иргэд

- Тэмээтэй холбоотой
соёлыг
дэмжин,
сурталчлах
- Шууд нөлөөллийн сумын
орон нутгийн мах, сүү
боловсруулах
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
замаар мал аж ахуйг
дэмжих
Малын
гаралтай
бүтээгдэхүүн
боловсруулах
жижиг,
дунд үйлдвэр байгуулах
Залуу
малчдыг
урамшуулан дэмжих
Бэлчээрийн
усан
хангамжийг сайжруулах
- Бэлчээр нөөцлөх

Аюул
ын
эрэм
бэлэл

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

Үр дагавар

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

6

Биет бус соёлын
өв алдагдах

Биет бус соёлын
өвийг тээгчид нас
барж,
хотжилт
нэмэгддэнээр
тэднийг
орлох
хүнгүй болох

Шууд
болон
шууд
бус

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимжинэ;
зарим нь бүр
мөсөн устан
үгүй болно

магадлалта
й

Уламжлалт
гар урлал,
хөгжмийн
зэмсэг, дуу,
уламжлалт
хоол хүнс,
хувцас, гэр
бүлийн ёс
заншил
алдагдан
алга болж,
уламжлалт
соёл,
мэдлэгийг
дамжуулах
үйл
явц
буурна.

Их
хэмжээни
й

II

- Олон нийт
- ТББ-ууд
- Иргэд

7

Байгаль
хамгаалах
уламжлалт арга
зүй,
заншил
устан алга болох

Хотжилт, хүн ам
нэмэгдэхтэй
зэрэгцэн байгаль
хамгааллын нөцөл
байдал буурах

Шууд
болон
шууд
бус

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимжинэ;
зарим нь бүр
мөсөн устан
үгүй болно

магадлалта
й

Байгаль
орчин,
бэлчээр
хамгаалах
уламжлалт
арга
ажиллагаа
мартагдана

Их
хэмжээни
й

II

- Олон нийт
- ТББ-ууд
- Иргэд

8

Соёлын
өвийн
эсрэг гэмт хэрэг
нэмэгдэх

Соёлын
өвийг
хулгайлах, устгах
болон
худалдан

Шууд
болон
шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Байнгын
хууль бус үйл
ажиллагаа нь

магадлалта
й

Эд
зүйлс
алга болох;
хууль бус

Их
хэмжээни
й

II

- Төр
- УИХ
Орон
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Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
- Уламжлалт арга замыг
тусгасан мал маллагааны
гарын авлага гаргах
- Биет бус соёлын өвийн
талаар судалгаа хийх
- Биет бус соёлын өвийн
бүртгэлийг бий болгох
- Биет бус соёлын өвийн
сургалт зохион байгуулах
- Биет бус соёлын өвийг
тээгчдийн дунд уралдаан,
тэмцээн байнга зохион
байгуулах
- Биет бус соёлын өвийг
тээгчдэд
суурилсан
хөтөлбөрийг
боловсруулан,
санхүүжилтыг
баталгаажуулах
- Ном, CD болон DVD дээр
баримтжуулан авах
- Иргэдийн экологийн
боловсролыг сайжруулах
сургалт зохион байгуулах
Байгаль
хамгаалах
чиглэлээр
нэмэлт
сургалтын
хөтөлбөр
боловсруулах
Байгаль
хамгаалах
уламжлалт
мэдлэгийг
судлан түгээх
- Байгаль хамгаалагч нарт
сургалт явуулах
- Соёлын өвийн бүртгэл,
баримтжуулалтын
мэдээллийн санг үүсгэх

Аюул
ын
эрэм
бэлэл

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

авах
явдал
нэмэгдэнэ. Ховор
эдлэлийн
хууль
бус
экспорт
нэмэгдэнэ.

бус

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

Оюу Толгойн
уурхайн үйл
ажиллагааны
өмнө,
дундуур
болон
дараагаар
байнга гарна.

9

Хүн
амын
тархалтад гарах
өөрчлөлт
нь
Өмнөговь
аймгийн нийгэмулс
төрийн
тэнцлийг
алдагдуулна.

Хүн амын шилжилт
нэмэгдэн,
уул
уурхайн бус сумын
хүн
амын
тоо
буурна

Шууд
болон
шууд
бус

1. Шууд
нөлөөлөл
-сум
2. Аймаг

Оюу Толгойн
үйл
ажиллагааны
үеэр

магадлалта
й

10

Хамгаалалттай
газар нутгуудыг
хадгалан үлдээх

Дэлхийн
биологийн
нөөц
газарт бүртгэгдсэн

Шууд
болон
шууд

Шууд
нөлөөлөл
-сум

Оюу Толгойн
үйл
ажиллагааны

магадлалта
й
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Үр дагавар
малтлага
нэмэгдэх;
соёлын,
археологий
н,
палеонтоло
гийн
олдвор
бүхий
газруудад
илүү гэмтэл
учирна;
соёлын
хамааралта
й
зүйлс
алга болно
Жижиг
сумууд улс
төрийн ач
холбогдол,
нөлөөгөө
алдана

Хамгаалалт
тай газар
нутгийн

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Иргэд

- Чухал өв бүхий газрыг
улс, орон нутаг, сумын
тусгай хамгаалалтад авах
Эрх
зүйн
орчныг
сайжруулах
- Улсын байцаагч нарын
соёлын өвтэй холбоотой
эрх
болон
үүргийг
тодорхойлох
- Соёлын өвийн хуулийг
зөрчсөн
тохиолдолд
ноогдуулах
шийтгэлийг
чангаруулах

Шууд
нөлөөллийн
бүсийн
дэд
бүтцийг
сайжруулах
- Ханбогд болон эргэн
тойрны сумуудад эдийн
засгийн боломжийг бий
болгох (жишээ нь мах,
ногоо, цагаан идээг Оюу
Толгойд нийлүүүлэх)
Шууд
нөлөөллийн
сумдад
нийгмийн
үйлчилгээг сайжруулах
-Аймаг, сум болон уул
уурхайн компанийн даган
мөрдөх хүн ам зүй, гэр
бүлийн
бодлогыг
боловсруулах
- Тусгай хамгаалалттай
газар
нутгуудад
байгалийн
аялал

Их
хэмжээни
й

II

- Төр
- УИХ
Орон
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Иргэд

Их
хэмжээни
й

II

- Төр
- УИХ
Орон

Аюул
ын
эрэм
бэлэл

Эрсдлийн нэр
нь илүү
болно

хэцүү

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт
Говийн их дархан
газарт
аюул
тулгарна.
Зам
болон бусад дэд
бүтэц
байрьж
байгуулсанаар
байгаль
орчинд
хортой харгалзан
үзээгүй
үр
дагаварыг үзүүлнэ.

Нөхцөл
байдал
бус

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

үеэр

Үр дагавар
ховор
амьтад алга
болно.
Эмзэг хөрс
болон
ургамал
устана.
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Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- ТББ-ууд

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
жуулчлал хөгжүүлэх
- Тусгай хамгаалалттай
газруудыг дэмжих
- Байгаль хамгаалагч нарт
сургалт явуулах

Хүснэгт 2.3. Боломжийн матриц
Боло
мжи
йн
эрэм
бэлэл
1

Үргэлжилж
буй хугацаа

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Биет болон
биет
бус
соёлын
өвийн
талаарх
бүрэн
хэмжээний
мэдээллий
н сан бий
болно
Шууд
нөлөөллий
н
бүсэд
хийгдэх
судалгаа
нэмэгдэнэ

өндөр

IV

- Төр
Орон
нутгийн
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Олон нийт

- Биет бус соёлын өвийг
тээгчдийн бүртгэл, бичлэг
бий болгох
- Соёлын өвийн асуудлаар
олон төрлийн сургалт
явуулах

өндөр

IV

- ШУА
Уул
уурхайн
салбар
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
- Олон нийт

Археологи,
палеонтологи
болон
угсаатны зүйн системтэй
судалгааг нөлөөллийн бүс
нутагт хийх

Магадлал
өндөр

Говийн
талаарх
мэдлэг,
сонирхол
дэлхийн
хэмжээнд
нэмэгдэнэ

өндөр

IV

- Баянзаг, Гурван сайхан
уул, Говийн бага дархан
газар, Тэмээний баяр
зэргийг Дэлхийн өвийн
жагсаалтад эсвэл биет бус
өвийн
жагсаалтад
бүртгүүлэх
баримт
материалыг бэлтгэх

Магадлал
өндөр

Олон улсын
стандартад

өндөр

III

- ШУА
- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
уул
уурхайн
салбар
- Төр
Орон

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Соёлын
өвийн
бүртгэл,
мэдээллийн сан
бий болох

Биет бус соёлын
өв,
үүнийг
тээгчдийг бүртгэж,
баримтжуулна

Шууд

1. Шууд
нөлөөлөл
- сум
2. аймаг

Оюу Толгой
төсөл,
уул
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр.

Магадлал
өндөр

2

Өмнөговь
аймгийн соёлын
өвийн
талаарх
нарийвчилсан
судалгаа хийх

шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгой
төсөл,
уул
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр.

Магадлал
өндөр

3

Говийн бүсийн
онцлог соёлын
болон байгалийн
өвийг дэлхийн
өвийн жагсаалт
болон Биет бус
өвийн
жагсаалтад
бүртгүүлэх
Өмнөговийн
музейг шинээр

Уул
уурхайн
лицензтэй болон
олборлолтын
талбайд шинжлэх
ухааны судалгаа,
шинжилгээ
хийгдэнэ. Түүхэн
болон
угсаатны
зүйн
судалгааг
нөлөөнд
өртөх
сумдад хийнэ.
Байгалийн,
соёлын,
палеонтологийн ач
холбогдолтой
газруудыг
нэр
дэвшүүлэн
Дэлхийн
өвийн
жагсаалтад
оруулах
Шинэ
барилга
Даланзадгад дахь

Шууд
бус

Аймаг

Оюу Толгой
төсөл,
уул
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр.

Шууд
болон

1.
Даланзад

Зарим
нь
байнгын,

4

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Эрсдлийн нэр

Магадлал
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Үр дагавар

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

- Даланзадгадад
музей барих

шинэ

Боло
мжи
йн
эрэм
бэлэл

Эрсдлийн нэр

барьж
музейн
хөтөлбөрийг
сайжруулах

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

бүсийн
музей
болох ба сумдын
болон
аймгийн
музейн
үйл
ажиллагаа
сайжирна.
Соёлын
төвийн
тоног төхөөрөмж,
технолги
сайжирна.

шууд
бус

гад
2. шууд
нөлөөлөл
- сум

бусад нь Оюу
Толгойн уул
уурхайн үйл
ажиллагааны
үеэр

Шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр

Магадлал
өндөр

5

Соёлын төвийн
чадавхийг
сайжруулах

6

Соёлын
өвийн
тухай мэдлэгийг
нэмэгдүүлэх

Сурагчдын соёлын
өвийн боловсрол
сайжирна.
Зайн
сургалтын
үйл
ажиллагааг
явуулна.

Шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр

магадлалта
й

7

Жуулчдын
тоо
нэмэгдэх, тэдний
эрчим нэмэгдэх

Аялал
жуулчлал
төрөлжин,
жуулчдын
тоо
нэмэгдэнэ.

Шууд
болон
шууд
бус

1. Шууд
нөлөөлөл
- сум
2. аймаг

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр

магадлалта
й
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Үр дагавар

нийцсэн
музей бий
болно.
Зарим
музейг
засварлана.
Соёлын төв
нь соёлын
бодлогыг
хэрэгжүүлэ
х гол газар
болно.

Шууд
нөлөөллий
н сумдын
бүх
хүмүүсийн
соёлын
өвийн
тухай
мэдлэг
нэмэгдэнэ.
Түүхэн,
соёлын,
байгалийн
өвийн
талаарх
мэдээлэл,
иэдвхжүүлэ
лт
нэмэгдэнэ.

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд
нутгийн
засаг
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар

өндөр

III

өндөр

II

- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Уул
уурхайн
салбар
- ТББ-ууд

өндөр

II

- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Хувийн
хэвшил
- Олон нийт

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
- Шууд нөлөөллийн бүс
дэхь гурван суманд музей
барих
- Үзмэрийг баяжуулах

- Сумын соёлын төвийг
хэрэгцээтэй
тоног
төхөөрөмжөөр хангах
- Сумын соёлын төвүүд
дээр
соёлын
өвийн
сургалт хийх
- Сумын соёлын төвүүд
дээр
соёлын
өвийн
уралдаан, тэмцээн зохион
байгуулах
- Дунд сургуулийн соёлын
өвийн
боловсролыг
сайжруулах
- Соёлын өвийн зайн
болон албан бус сургалт
зохион байгуулах

- Зочид буудал, рестораны
байгууламжуудыг
сайжруулах
- Мал аж ахуйд суурилсан
аялал жуулчлалыг дэмжих

Боло
мжи
йн
эрэм
бэлэл
8

Эрсдлийн нэр

Шалтгаан болон
шалгуур үзүүлэлт

Нөхцөл
байдал

Газар
зүйн цар
хүрээ

Үргэлжилж
буй хугацаа

Магадлал

Үр дагавар

Үр
дагавары
н рейтинг

Эрсдлийн
ангилал

Эрсдлийн
хамаарах
этгээд

Соёлын
өвийн
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх

Соёлын
өвийн
аялал
жуулчлал
нэмэгдэж,
ялангуяа биет бус
өв
дээр
илүү
нэмэгдэнэ

Шууд
болон
шууд
бус

1. Шууд
нөлөөлөл
- сум
2. аймаг

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимтэй
байна, зарим
нь байнгын

Магадлалта
й

Биет
бус
соёлын өв
нь
жуулчдыг
гол
татах
зүйл болно.

өндөр

II

- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Хувийн
хэвшил
- Олон нийт

9

Дэд
бүтцийг
сайжруулан,
амьжиргааг
сайжруулах

Эрчим
хүч,
харилцаа холбоо,
тээвэр
сайжран,
уурхайн
ажилтнуудын
амьдралын чанар
сайжирна.

шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

магадлалта
й

Байнгын
эрчим
хүчний
хангамжтай
болно.

өндөр

II

10

Уул уурхай болон
нүүдлийн соёл
зэрэгцэн орших
загварыг
бий
болгох

Нүүдлийн мал аж
ахуйг
эрхлэхийг
дэмжих бодлогыг
хангах,
малын
гаралтай
бүтээгдэхүүнийг
худалдан авах

шууд

Шууд
нөлөөлөл
- сум

Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр
эрчимтэй
байна, зарим
нь байнгын
Оюу Толгойн
уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
үеэр

магадлалта
й

Нүүдлийн
мал
аж
ахуйг
дэмжих
хөтөлбөр
боловсруул
на.

өндөр

II

- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Хувийн
хэвшил
- Олон нийт
- Төр
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа
Хувийн
хэвшил
- Олон нийт
- ТББ-ууд
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Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
- Соёлын өвийн аялал
жуулчлалыг дэмжих
- Соёлын биет өвийг
хамгаалах арга хэмжээг
авах
- Соёлын өвийн хулгайлах,
дээрэмдэх, хууль бусаар
худалдаалахыг зогсоох
Хамгаалалтын
бүс,
хашаа, тэмдэг, машины
зогсоолыг байгуулах
- Хатуу хучилттай зам
байгууах
- Эрчим хүчний шугам
татах
- Харилцаа холбооны
шинэ
технологи
нэвтрүүлэх
- Шууд нөлөөллийн бүх
суманд махны жижиг
дунд үйлдвэр байгуулахыг
дэмжих
- Шууд нөлөөллийн бүх
суманд сүүний жижиг
дунд үйлдвэр байгуулахыг
дэмжих

Хүснэгт 2.4. Мониторинг, үнэлгээний жишээ төлөвлөгөө
Зорилго, зорилт

Гол үйл ажиллагаа

Зорилго 1. Нүүдлийн амьдралын хэв маяг
Зорилт 1. Мал аж Мах
болон
малын
ахуйг дэмжих
гаралтай
бүтээгдэхүүнийг
уул
уурхайн
салбарт
нийлүүлэх

Зорилт 2. Уламжлалт
мал
аж
ахуйн
уралдааныг дэмжих

Уламжлалт наадмуудад
мал
аж
ахуйн
холбогдолтой
уралдаан, тэмцээнийг
оруулах

Гол гүйцэтгэлийн
үзүүлэлтүүд

Амжилтын
тодорхойлолт

1. Малын гаралтай
бүтээгдэхүүнийг
худалдан авах зах
зээлийг
Ханбогд
суманд
хөгжүүлсэн
эсэх
2. Малчдын оролцоо
Сум болон аймгийн
хэмжээнд
зохион
байгуулагдсан
уламжлалт мал аж
ахуйн
холбоотой
уралдаан, тэмцээний
тоо

1. Малын гаралтай
бүтээгдэхүүний 25%-ийг
нутгийн малчдаас авсан
байх
2. Хөтөлбөрт малчдын
75% оролцсон байх

Ханбогд
сум

Аймаг болон сумын
наадам,
тэмээний
баярын үеэр мал аж
ахуйтай
холбоотой
уралдаан,
тэмцээний
тоо 25%-иар нэмэгдсэн
байх

Аймаг, сум
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Хариуцах
Байгууллага
Хувь
хүн

Дуусах
хугацаа

Статус

Дууссан огноо

Засаг
дарга

45 хоног
(6.5
долоо
хоног)

Тодорхойгүй

2012 оны 10
сар

Засаг
дарга
нар

90 хоног
(13
долоо
хоног)

Тодорхойгүй

2013 оны 1 сар

БҮЛЭГ 3
Биет өвийн хөтөлбөр
Энэ бүлэгт бид археологи, палеонтологи, түүхийн гэсэн гурван төрлийн биет өвийг
хадгалж хамгаалахад ашигладаг аргачлалыг авч үзнэ. Эхлээд, Археологийн дурсгалыг
хэрхэн олж илрүүлэх, түүнийг үнэлэх, соёлын өвийн үүднээс хадгалж хамгаалах талаарх
логик болон арга зүйг авч үзнэ. Холбогдох арга зүйг нэг бүрчлэн тайлбарласан байгаа.
Дараагаар нь бид палеонтологийн тухай өгүүлэх ба энэ хэсэг дээр өмнөхийн адил
мэдээлэл агуулагдсан болно. Эцэст нь сэргээн засварлаж, шинээр сэргээн босгох
шаардлагатай балгас, туурь зэрэг түүхийн өвүүдийг авч үзнэ.
Археологи
Өмнөговь аймагт археологийн дурсгал элбэг. Төслийн нэгдүгээр үе шатны тайланд бид
20 дугаар зуунд хийгдэж байсан археологийн судалгааны түүхийн талаар өгүүлсэн.
Ихэнх судалгааны ажлыг социализмын үед Зөвлөлт Холбоот Улсад бэлтгэгдсэн
археологчид хийсэн байна. Судалгаа нь соёлын салбарт түлхүү хийгдсэн ба тухайн
үеийн арга технологийг түлхүү судалжээ. Өмнөговь аймагт агуй болон ил задгай газраас
олдсон чулуун зэвсгийн үеийн дурсгалууд, Төмрийн түрүү үеийн уурхайн ам, хайлш,
дөрвөлжин булш, хиргисүүр, буган чулуун хөшөө, хадны зураг, Эртний улсуудын булш,
хот суурин, хөшөө, хадны зураг зэрэг дурсгалууд хадгалагдаж байдаг.
Хэдийгээр Өмнөговь аймагт 100 орчим жилийн турш археологийн судалгаа хийгдэж
байгаа боловч энэ талаар маш бага зүйл мэдэгдэж байна. Өмнөговь аймагт эрчимтэй
хөгжиж буй уул уурхайн салбарын хөгжил нь археологийн дурсгалуудыг сүйтгэхийн
зэрэгцээ өнгөрсөн түүхийн талаар бидний мэдлэгийг дээшлүүлэх боломжийг мөн
олгож буй юм. СӨХ-ийн хүрээнд боловсруулсан археологийн холбогдолтой хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөх хөтөлбөр нь археологийн дурсгалуудыг устаж үгүй
болохоос нь өмнө баримтжуулан үлдээх зорилготой.
Археологийн судалгааны арга зүй
Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөрийн эхний алхам нь тухайн төсөл хэрэгжиж буй
газарт археологийн дурсгал байгаа эсэхийг тодорхойлох явдал юм. Төслийн шууд
болон шууд бус нөлөөллийн газар нутгийг хамруулна. Төслийн талбайд археологийн
дурсгалыг олж илрүүлэн тэмдэглэхийг “бүртгэл” гэнэ. Археологийн дурсгалуудын
бүртгэлийг хээрийн судалгааны ажлаар хийнэ. Боломжтой бол албан ёсны системтэй
аргачлалаар төслийн талбайг бүхэлд нь хамарсан судалгаа явуулахыг хүсч байгаа
бөгөөд үүнийг нарийвчилсан судалгаа гэнэ. Зарим тохиолдолд төслийн талбай хэт том,
хөрөнгө мөнгө их шаарддаг учраас төслийн талбайг бүхэлд нь хамарсан судалгаа хийх,
эсвэл төслийн талбайд байгаа өндөр уулын бэл зэргээс шалтгаалан цогц судалгаа хийх
боломжгүй болдог. Энэ тохиолдолд “энгийн” хайгуулын судалгаа явуулна. Өмнө нь
бага зэрэг судалгаа хийж байсан газруудад “хялбаршуулсан судалгаа” хийх бөгөөд
ийнхүү цуглуулсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан бүртгэл хийх хамгийн оновчтой
аргачлалыг боловсруулна.
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Ихэвчлэн төслийн талбайд явган алхаж, ажиглалт хийх замаар археологийн
дурсгалуудыг илрүүлнэ. Үүнийг явган хийх судалгаа гэнэ. Зарим тохиолдолд
археологийн дурсгалууд нь нүдэнд үл үзэгдэх байдлаар булагдсан байдаг. Энэ
тохиолдолд бид гар болон хүрз зэрэг багаж хэрэгсэл ашиглана. Нарийвчилсан эсвэл
энгийн судалгаа, явган эсвэл механик судалгаа, эсвэл холимог судалгаа явуулах эсэхээс
хамаарахгүйгээр бид ашиглаж байгаа аргачлал, ямар газар нутагт судалгаа хийх гэж
байгаа үндэслэлээ судалгааны төлөвлөгөөнд тодорхой бичнэ.
Археологийн судалгааг доор дэлгэрэнгүй авч үзье.
Судалгааны төлөвлөгөө
•
•

•

•

Хайгуул хийх талбайг тодорхойлох (оршин байгаа газрын байгалийн ерөнхий хэв
маяг, өнөөгийн засаг захиргааны хуваарь, хэмжээ гэх мэт),
Талбайн хэмжээнд тулгуурлан дараах ажлыг төлөвлөнө.
- Судалгааны төрөл: тандалт судалгаа, энгийн эсвэл нарийвчилсан судалгаа
- Бүрэлдэхүүн (багийн ахлагч (магистрын зэрэгтэй археологич), багийн гишүүд
(бакалаврын зэрэгтэй археологич))
- Өдөрт судлах талбайн хэмжээ, тэмдэглэх дурсгалын тоо, хөрсжилт,
ургамалжилт болон хэмжээ гэх мэт
- Унаа (морь машин), багаж хэрэгсэл болон судалгааны талбайн гадаргын
байдал (хөрсний тест авах хүрз гэх мэт)
- Хайгуулын талбайд хүрэх замын чиглэлийг тодорхойлох: Судлаачдын
хоорондын зай, судалгааны аргачлалын төрөл (шугаман хайгуул гэх мэт)
- Судалгааны багаж хэрэгсэл (GPS-ийн төрөл, нарийвчлал, камер, газрын зураг
гэх мэт)
- Судалгааны талбайн ерөнхий байдал (байгаль орчины ерөнхий байдал, засаг
захиргааны нэгж, талбайн хэмжээ гэх мэт )
Судалгааны тайлан
Судалгааны зорилго, хуулийн этгээд
Судалгааны арга, аргачлал
Олдворын тодорхойлолт
◦ Дурсгалт газар
◦ Эд зүйлс
◦ Үлдэгдэл
Судалгааны үр дүнг үнэлэхэд зориулсан зөвлөмж

Судалгааны өмнө бэлтгэх ажил
Судалгааны аргачлал дээр тулгуурлан судалгааны ажил эхлэхээс өмнө дараах ажлыг
хийж гүйцэтгэнэ.
• Хайгуул хийхээр төлөвлөсөн газарт өмнө судалгаа хийсэн байдал,
• Хайгуул хийх талбайн нарийвчилсан болон энгийн газрын зургийг бэлдэх,
• Нарийвчилсан газрын зурагт тэмдэглэсэн зарим шалгах шаардлагатай газар
усны нэрийг бүртгэх,
• Хайгуулын талбайг газарзүйн солбицолд тулгуурлан хайгуулын дэд талбайд
хувааж, бүрэлдэхүүнийг зохистой хуваарилах,
• Хайгуулын багийнханд тэдний хайгуул хийх талбайг хуваарилах
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•

•

•
•

Хайгуулын баг тус бүрийг багаж (GPS, луужин, газрын зураг, дэвтэр,
харандаа, гэрэл зургийн аппарат, гэрэл зургийн самбар, метр гэх мэт)-аар
хангах,
Хайгуулын багийн гишүүд өөрсдийн ажил үүргийг хуваарийг тодорхой
болгох (гэрэл зураг авах, тодорхойлолт бичих, дурсгалыг хэмжих, олдворын
уут бичих гэх мэт)
Хайгуулд оролцогчдыг археологийн дурсгал болон олдворын талаарх
ойлголтыг нэг болгох үүднээс хялбаршуулсан хичээл заах,
Хайгуулын багийнхан болон машины жолооч нарын уулзах газар, хугацаа,
солбицлын талаар нэгдсэн ойлголттой болгох зэрэг зүйлсийг төлөвлөх
шаардлагатай.
Хээрийн судалгаа
Судалгааны төрөл

Археологийн хайгуул судалгаа нь эртний түүх соёлын дурсгалыг эрэн хайж, илрүүлэн
олох, тодорхойлох, судлан шинжлэх зорилготой өөрийн гэсэн арга зүйд тулгуурласан
судалгааны ажлын нэгэн хэлбэр юм. Археологийн хайгуул судалгааны ажлыг дотор нь
нэгдүгээрт, нарийвчлалтай хайгуул, хоёрдугаарт, энгийн, гуравдугаарт хялбаршуулсан
гэж гурав хуваан авч үзэж болно.
Нарийвчлалтай хайгуул гэдэг нь хөндий, тэгш тал газар хайгуул судалгаа хийх арга зүй
юм. Судалгааны талбайг эхлээд газрын зураг дээр тэмдэглэнэ. Судлаачид нь 15-20
метрийн зайтай зогсох бөгөөд шулуун шугамаар алхах явцдаа эргэн тойрон нэг
метрийн зайд ажиглалт хийнэ. Ерөнхийдөө хойд-өмнөд эсвэл зүүн-баруун гэж алхах
боловч газрын байдалтай зохицуулна. Энэхүү арга зүйг уртраг, өргөргийн дагуу
шугаман хайгуулыг гүйцэтгэхэд ашиглах бөгөөд овор хэмжээтэй дурсгалыг хайж
олохоос гадна газрын хөрсөн дээр буй хүний нүдэнд тэр бүр ажиглагдахгүй чулуун
зэвсэг, шавар савны хагархай, зарим жижиг эд өлгийн зүйлсийг илрүүлэн олоход
чиглэгдэнэ.
Ямарваа нэгэн зүйл олсон тохиолдолд түүний байршлыг туузаар тэмдэглэнэ. Түүний
байршлын солбилцлыг тогтоож, тухайн олсон зүйл нь археологийн дурсгалын
тодорхойлолтод нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлно. Хэрэв нийцэж байвал, түүнийг
тэмдэглэнэ (доороос үзнэ үү). Үгүй бол зургийг нь авч, газарзүйн солбицлыг тэмдэглээд
байр зүйн зурагт тэмдэглэнэ. Судлаач байрлалдаа эргэн орж, судалгаагаа
үргэлжлүүлнэ.
Энэхүү хайгуулын арга зүйг Оюу Толгойн ашиглалтын болон хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайд хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой нь юм. Оюу Толгойн
ашиглалтын талбай нь хэмжээний хувьд харьцангуй том боловч олон жижиг хэсгээс
бүрдээгүй хүрэхэд төвөгтэй биш. Мөн тухайн бүс нутгийн археологийн талаар сайн
ойлголт бидэнд байхгүй. Бид дурсгалууд байдаг гэдгийг мэдэх боловч тухайн газарт
дурсгал байгаа эсэх талаар тодорхой мэдээлэлгүй.
Энгийн хайгуул. Энэхүү хайгуулын арга зүйг тачир өвстэй уулын бэл, голын дагуух
довцог, хуурай сайранд хайгуул хийхэд ашиглахад тохиромжтой. Мөн газрын зургийн
хүрэлцээ муу буюу тухайн газар нутгийн нарийвчлалтай газрын зураг байхгүй
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тохиолдолд агаарын зургийг ашиглан хайгуулыг явуулахад ашиглана. Заримдаа
агаарын зураг тодорхой өндрөөс авсан гэх боловч зарим тохиолдолд зургийн алдаа,
чанар зэргээс хамаарч газар орчин сайн харагдахгүй, шугамын талаар нарийн мэдээлэл
байхгүй зэрэг дутагдалтай талууд байдаг.
Энгийн хайгуулын зорилго нь дурсгалт газруудыг түүвэрлэн авч баримтжуулж, түүн
дээр үндэслэн тухайн дурсгалын төрөл, давтамж, байршлыг тодорхойлно. Бид
дурсгалыг нэг бүрчлэн олохыг хичээхгүй. Хэрэв тэгвэл зардал их шаардагдана.
Өмнөговь аймагт нарийвчилсан хайгуултай адил шугамаар энгийн хайгуулыг хийх
бөгөөд 15-20 метрийн оронд 30-50 метрийн зайтай зогсоно. Судалгааны эхэнд
судалгааны талбайн дөрвөн захын цэгийг GPS-ийн тусламжтайгаар агаарын зурагт
тэмдэглэнэ. Дараа нь судалгааны төлөвлөгөөний дагуу багийн гишүүдийн хоорондох
тогтсон зайг тодорхойлно. Судалгааны баг нь уртраг өргөрөгийн дагуу тэмдэглэгдсэн
зайгаар нэг өнцгөөс нөгөө рүү шилжинэ. Археологийн дурсгал олдсон газрыг дээр
дурдсан байдлаар авран хамгаална (нарийвчилсан хайгуулаас үзнэ үү). Хайгуулын хэсэг
болгон өөрсдийн хайгуулын мэдээллийн дэвтэр, дурсгалын ерөнхий дэвсгэр зураг
үйлдэх дэвтэр, гэрэл аппарат, GPS зэрэг багаж хэрэгслийг хэрэглэнэ.
Хялбаршуулсан хайгуул. Энэхүү аргыг нэгд, өмнө нь археологийн судалгаа хийгдэж
байгаагүй газар, хоёрт төслийн талбайн дотор, гэхдээ нөлөөллийн бүсээс харьцангуй
хол талбайд судалгаа хийх хоёр тохиолдолд хэрэглэнэ. Эдгээр газруудад археологийн
байдлыг ерөнхийд нь мэдэхээс бүх археологийн дурсгалуудын байршлыг мэдэх
шаардлагагүй. Хялбаршуулсан судалгаа нь тухайн газар нарийвчилсан судалгаа хийх үү,
эсвэл энгийн судалгаа хийхэд л хангалттай юу гэдгийг тогтооход чухал ач холбогдолтой
байж болох юм.
Хялбаршуулсан судалгааны үед судалгааны талбайг системтэйгээр авч үзэхийн оронд
тодорхой нэг газрыг сонгож авна. Гэхдээ сонгосон газраа бусад судалгаануудтай адил
аргачлалаар тэмдэглэнэ.
Хөрсний шалгалт. Энэ арга зүйг өндөр өвсөөр хучигдсан газарт ашиглана. Гадарга нь
мэдэгдэхгүй эсвэл гадарга дээрх дурсгалууд нь хүний үйл ажиллагаанаас болж сүйдсэн
газар нутагт газрын гадарга доорх археологийн дурсгалуудыг олж илрүүлэх аргачлалыг
ашиглах шаардлагатай. Хот хэрмийн туурь, оршуулгын газар хадгалагдаж буй бүс нутагт
GPR зэрэг аргачлалыг ашиглана. Хунгар газруудад бид булшийг олж илрүүлэхийн тулд
механик хэрэгсэл ашиглах шаардлагатай. Ихэнх булш нь гүехэн тавигдсан байх бөгөөд
гар аргаар малтахад хялбар байдаг. Энэ хайгуулын хэлбэрийг туршилтын судалгаа
гэдэг. Энэ арга нь харьцангуй энгийн бөгөөд дараах байдлаар тодорхойлж болно.
• Хайгуулд оролцогчид уртраг, өргөргийн дагуу самнах шугаман хайгуулыг
хийхдээ хүрз болон шигшүүртэй гүйцэтгэнэ.
1
• Хайгуулд 6 хүн оролцож байгаа тохиолдолд 3 хүн хүрз, 3 хүн шигшүүртэй ( /4инч эсвэл 0.6 см-ээс илүүгүй) солбин явна.
• Шугаман хайгуулын 100 м тутамд (үүнийг хайгуулыг ахлаж байгаа оролцогч GPS
багажны зай хэмжүүрийн тусламжтайгаар тодорхойлж, бусад оролцогчдод
хөрсний шалгалт хийхийг сануулна) нийт хайгуулд оролцогчид зэрэг буюу хүрз
авч яваа хүн дунджаар 50х50 см хэмжээтэй, 20-30 см гүнтэй нүхийг малтана.
Үүнд зүүн талд яваа шигшүүртэй оролцогч ирж хөрсийг бүрэн шигшиж, ямар
нэгэн олдвор байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв шигшүүрээс 5 болон түүнээс дээш
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•

олдвор гарсан тохиолдолд дурсгал хэмээн үзэж баримтжуулалт хийнэ. Харин 5аас доош олдвор гарсан тохиолдолд хайгуулын мэдээнд оруулаад хайгуул цааш
үргэлжилнэ.
Хэрэв хүрзээр малтахад дурсгал илэрвэл 5-10 метрийн зайтай дахин малтлага
явуулна. Хэрэв тухайн газраас хоёр удаа хүрзээр малтахад дурсгал илэрвэл эсвэл
нэг удаа хүрзээр малтахад 5 ба түүнээс дээш дурсгал илэрвэл тухайн газрыг
археологийн дурсгалт газар гэж үзэн тэмдэглэж авна (дээрээс үзнэ үү). Хэрэв
анхны малтлагаас 5-аас бага дурсгал гарч, дахин илрээгүй тохиолдолд түүнийг
археологийн объект гэж үзэн зохих байдлаар баримтжуулна (дээрээс үзнэ үү).
Судалгааны хэрэгсэл

Явган хайгуул нь археологийн уламжлалт аргыг орчин үетэй хослуулдаг. Хайгуулчид нь
луужин, үзэг, цаас, байршил зүйн газрын зураг биедээ авч явна. Түүнчлэн багийн ахлагч
нь GPS, дижитал аппарат, гар утастай байх шаардлагатай. Өмнөговь аймагт
археологийн судалгаа хийхэд бартаат зам туулах чадвар сайтай машинтай байх
шаардлагатай бөгөөд сэлбэг хэрэгсэл, анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж хэрэгсэл авч
явах шаардлагатай.
Хөрсний шалгалт хийхэд хүрз, зээтүү зэрэг багаж хэрэгсэл шаардлагатай байдаг. Мөн
эксковатор зэрэг хүнд даацын тоног төхөөрөмж ашиглаж болно. Зайнаас мэдрэгч
хэрэгсэл нь төрөлжсөн байдаг бөгөөд түүнийг мэргэжлийн техникч ажиллуулах
шаардлагатай. Ийм төхөөрөмж ашиглахад гарсан зарим дутагдлыг гар малтлагаас засах
хэрэгтэй болдог. Ямар технологи ашигласнаас үл хамааран бүх хөрсний шалгалтыг
сайтар шалган үзэж хийнэ.
Баримтжуулах
Археологийн олдворуудыг баримтжуулах нь соёлын өвийг бүртгэх, үнэлэхэд чухал ач
холбогдолтой. Археологийн олдворыг баримтжуулахад ашиглах арга зүй нь тухайн
олдворын шинжлэх ухааны болон соёлын ач холбогдолтой холбоотой байдаг. Бид
археологийн дурсгалуудыг баримтжуулах зорилгоор эд зүйлс, үлдэц, дурсгалт газар
гэсэн гурван ангилалд хуваасан. Баримтжуулах журмыг дараачийн хэсгүүдэд нэг
бүрчлэн нарийвчлан авч үзнэ.
Археологийн эд зүйлс нь ямар нэгэн агуулгагүй газрын гадарга дээрээс олдсон нэг ба
цөөн хэдэн эд өлгийн зүйлээс бүрдсэн байдаг. Эдгээр нь шинжлэх ухааны хувьд
тодорхой ач холбогдолтой. Хожим нь тэдгээрийг дурсгалт газар гэж тэмдэглэх нь зүйтэй
(дээрээс үзнэ үү). Судалгааны багийн ахлагч тухайн эд өлгийн зүйлсийг “эд зүйлс” гэж
үзвэл тэдгээрийн GPS газарзүйн солбицлыг тогтоож, газрын зураг дээр тэмдэглэн
түүхий эд, технологийн үүднээс нь тухайн зүйлсийг тэмдэглэл үйлдэн зургийг нь авна.
Цаашид баримтжуулах, хадгалж хамгаалах ажил хийх шаардлагатай.
Археологийн олдворууд нь хоол унд болгоход ашиглагдаж байсан чулуун зуух, шороон
агуулах зэрэг ямар нэгэн зүйлийг илтгэсэн байвал тэдгээрийг археологийн дурсгал гэнэ.
Дурсгалуудын байршлыг тогтоож (GPS), зургийг нь авч, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нь
тэмдэглэнэ. Тухайн дурсгал нь бүрэн бүтэн бөгөөд түүнээс эртний ургамал, чулуужсан
үлдэгдэл (тухайлбал, шатсан үр гэх мэт), амьтны үлдэгдэл (амьтны яс зэрэг) эсвэл он
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тоолол (С14 гэх мэт) зэрэг шинжлэх ухааны мэдээлэл олж авах боломжтой бол багийн
ахлагч түүнд малтлага хийх шийдвэр гаргана. Малтлага хийхдээ дурсгалыг хоёр
хуваана. Овоолсон шороог (1/4 инч (0.6 см) эсвэл 1/8 инч (0.3 см) бүтээнэ. Дурсгалын
зүсэлт болон шороог зурж, зургийг нь авч, шинжилгээ хийхээр дээж авч тэмдэглэгээтэй
уутанд хийнэ. Дурсгалыг буцаан булсны дараа түүнийг дахин судлах шаардлагагүй
бөгөөд зөвхөн авсан дээжин дээрээ дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг судалгааны тайланд
бичнэ.
Археологийн дурсгалт газар нь дараах шалгууруудын нэгийг хангасан байна.
1. 15 ба түүнээс дээш эд өлгийн зүйлс агуулсан байх, нэг багаж эсвэл эд зүйлсийн
хэсгүүдээс бүрдсэн биш байх (шавар ваар гэх мэт)
2. 2 ба түүнээс дээш төрлийн материалаар хийгдсэн эд өлгийн зүйлсийг агуулсан байх
(шавар ваарны үлдэгдэл, чулуун зэвсэг гэх мэт)
3. Археологийн үлдэгдэл болон 5-аас илүү эд өлгийн зүйлс эсвэл 2 ба түүнээс дээш
төрлийн материалаар хийгдсэн эд өлгийн зүйлс агуулсан байх
4. Холбогдох эд өлгийн зүйлстэй болон зүйлсгүй 2 ба түүнээс дээш үлдэгдлүүдийг
агуулсан байх
Нэг газарт байгаа бүх эд өлгийн зүйлс болон үлдэгдлүүд нь бие биенээсээ 15 метрийн
зай дотор байх ёстой.
Археологийн дурсгалт газрыг баримтжуулах
Олон оронд археологийн дурсгалт газрыг баримтжуулах хэм хэмжээ байдаг. Цаашид
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн стандарт боловсруулж болох боловч тэр болтол
баримтжуулалтыг зохих ёсоор хийхийн тулд дараах алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх болно.
1. Дурсгалыг дугаарлах
• Дурсгалыг дугаарлахдаа хайгуул гүйцэтгэж байгаа талбай болон газрын нэрийг
бүтнээр нь буюу товчилсон үгээр илэрхийлээд (Жишээлбэл, “Оюу толгой”-01,
OT-01 гэх мэт) ард нь нэгээс эхлэн дугаарлана. Гэхдээ энэ нэр нь цаашид
мэдээллийн санд өгөгдөл болон орох тул өмнөх хайгуулын нэр болон цаашид
хийх хайгуулын нэрийг бодолцох нь зүйтэй.
2. Дурсгалын тодорхойлолт
• Тодорхойлолтыг тусгайлан бэлдсэн дэвтэрт дэс дугаарын дагуу бичнэ. Дэвтрийн
эхний нүүрэнд тухайн тодорхойлолт бичих хүнд зориулан чухам ямар мэдээлэл
оруулахыг сануулсан товч асуултууд бэлдэнэ. Ажиглалт, хэмжилтээ стандартад
оруулах нь чухал бөгөд ингэснээр бид нэг газрыг нөгөөтэй нь харьцуулах
боломжтой болно.
• Газрын ерөнхий байдлыг тодорхойлно.
• Дурсгалтай ойрхон байгаа уул, гол, нуур зэрэг газруудын нэрийг тодорхойлно.
• Дурсгалын гадаад байдлыг тодорхойлох
• Дурсгалын эвдрэл гэмтэл
• Дурсгалын хэмжээг авна. Үүнд анхаарах нэг зүйл байдаг. Энэ бол ямар ч
дурсгалыг хойноос урагш, зүүнээс баруун тийш буюу уртраг, өргөрөгийн дагуу
хэмжинэ. Нэгдсэн нэг аргачлалтай хэмжилт нь хайгуулын мэдээнд тулгуурласан
харьцуулсан судалгаа хийхэд тус болдог.
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Солбицлыг тодорхойлох. Энэ нь мэдээллийн сангийн нэгэн чухал хэсэг бөгөөд
солбицлыг UTM эсвэл Lat/Lon hddd.ddddd° форматаар сануулж WGS84 гэсэн
солбицлын тохиргоог анхаарах нь зүйтэй.

3. Гэрэл зураг авах. Энэ ажил нь дурсгалын талаарх мэдээллийг бүхэлд хамруулан
гэрэл зурагт буулгаад цаашид мэдээллийн сангийн чухал нэгэн эх сурвалж болно.
• Дурсгалын дугаар, хайгуулын талбайн дугаар, он сар өдрийг бичсэн самбарыг
бэлдэнэ. Самбарыг дурсгалын гадаад зохион байгуулалтыг халхлахгүйгээр
тохиромжтой газар тавиад гэрэл зураг авна. Самбар дээр бичсэн зүйлс нь
дурсгалыг мэдээллийн санд оруулахад чухал зүйл учир харагдахуйц бичих
хэрэгтэй.
• Самбарын урд талд хойд зүгийг заасан тэмдэглэгээ тавих. Энэ нь хожим тухайн
дурсгалын гадаад зохион байгуулалт, хэлбэрийн ангилал, газар нутгийн
тодорхойлолт хийхэд тус болдог
• Хэмжээс тавих. Хэмжээсийг харагдахуйц газар уртраг, өргөргийн дагуу
хандуулан тавина. Том дурсгалд 100-200 см, жижиг дурсгалд 20-50 см
хэмжээтэй хэмжээсийг тавибал илүү тохиромжтой. Энэ нь тухайн дурсгалын
талаар хожим нь хэмжээний талаар мэдээлэл авахад хэрэг болно.
• Гэрэл зураг авахдаа дурсгалыг гол цэгээ болгох нь дамжиггүй боловч цаад талд
харагдаж байгаа уул, гол, жалга зэрэг зүйлсийг ямар нэгэн хэмжээгээр оруулан
авах хэрэгтэй.
4. Олдвор түүвэрлэх. Энэ нь чулуун зэвсэг, ваарны хагархай, төмөр зэсийн баас гэх мэт
жижиг хэмжээтэй олдворыг түүвэрлэх ажил юм.
• Тухайн газарт хамгийн эхэнд хийх ажил бол олдворын тархалтыг тодорхойлох
юм. Үүнийг гүйцэтгэхдээ олдворын дэргэд тод өнгийн зориулалтын туг,
дарцагийг хатгана. Ингэснээр тархалтыг нүдээр харах боломжтой болох юм.
• Уртраг, өргөргийн дагуу тархалтыг хэмжин тодорхойлолтонд тусгана.
• Тархалтыг тодорхойлсны дараа хамгийн нягтрал ихтэй газрыг сонгон 1 м.кв
талбайд хичнээн олдвор ноогдож байгааг тэмдэглэнэ.
• Олдвор бүхий дурсгалт газраас дээж болгон заримыг түүвэрлэн авч болох
боломжтой боловч цаашид сорилтын малтлага болон дараа дараагийн
судалгаанд зориулан тухайн газарт нь олдворуудыг үлдээх нь зүйтэй. Олдворыг
түүвэрлэхэд дараах шалгуурыг тавина. 1. Материал (тухайн эд өлгийн зүйлс нь
тодорхой нэг он цагт холбогдсон байх), 2. Аюултай (тоногдох), 3. Ховор, 4.
Аргачлал
• Хэрэв олдвор түүвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай бол зориулалтын уутанд хамт
дурсгалын дугаар, хайгуулын талбайн дугаар, солбицол зэрэг мэдээллийг бичиж
хийнэ.
5. Дэвсгэр зураг. Дурсгалт газрын дэвсгэр зураг нь археологийн эд зүйлсийн тархалт
болон түүний тухайн газар, байгаль орчин хоорондын холбооны талаар чухал
мэдээллээр хангана. Мөн археологичид болон менежерүүд тухайн газрыг олж
тэмдэг тавина.
• Газрын дэвсгэр зургийг олон аргыг хослуулан хийнэ. Газруудын GPS газарзүйн
солбицлыг байнга тэмдэглэнэ. Ихэнх газруудад луужин болон метр ашиглан
хэмжээсийг нь тавина. Том газруудыг багтаасан дурсгалт газруудын дэвсгэр
зургийг үйлдэхэд илүү сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж шаардлагатай. Газрын
зураг нь археологийн бүх үлдэгдэл, эд өлгийн зүйлсийн төвлөрөл, бусад
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мэдээллийг багтаасан байна. Бүх цуглуулгыг хийвэл эд өлгийн зүйлс, түүвэр
цуглуулгын байршлыг газрын зураг дээр тэмдэглэнэ.
Багийн гишүүд нь хоёр дэвтэр авч явах бөгөөд нэг нь дурсгалын тодорхойлолт
бичихэд нөгөө нь газрын зураг үйлдэхэд ашиглагдана. Дэвсгэр зураг үйлдэх
дэвтрийн хуудсууд нь машстабтай байна.
Дэвсгэр зургийг үйлдэхдээ масштабыг дэвтэртээ тааруулахаас гадна, хожим
ойлгомтой байх зорилтыг анхаарах хэрэгтэй. Бүх дэвсгэр зургууд нь ерөнхий
мэдээлэл (дурсгалын дугаар, судалгааны талбайн дугаар, газрын зургийг хийсэн
археологич, он сар), машстаб болон хойд зүгийг заасан сумтай байна.
Археологийн үлдэгдэл харьцангуй олон байдаг газарт уул, жалга, гол зэрэг
онцгой газруудыг тэмдэглэн нүдэн баримжаагаар дурсгалуудын байршлыг зурж
болно.
Судалгааны өгөгдлийг эрэмбэлэх

Цогц судалгааны зорилго нь төслийн газар нутагт байгаа археологийн дурсгалуудыг
бүрэн бүртгэхэд оршино. Ингэснээр шийдвэр гаргагчид төслийн үйл ажиллагаанаас
болж сүйтгэгдэж болзошгүй дурсгалуудын шинжлэх ухааны болон соёлын ач
холбогдлыг бодитойгоор тэнцвэржүүлж чадна. Энэ шийдвэрийг гаргахын тулд бид
газар тус бүрд ижил мэдээлэлтэй байх ёстой бөгөөд ингэхийн тулд судалгааны явцад
цуглуулсан мэдээллээ системчлэх хэрэгтэй.
Системчлэлийн зорилго нь судалгааны ажлын явцад шинээр илэрсэн олдвор,
дурсгалуудыг баримтжуулах замаар мэдээллийн санг баяжуулахад оршино.
Судалгааны явцад олон тооны дурсгал илрүүлэх магадлал өндөр учраас өдөр бүр
мэдээлэл ба олдворуудаа системтэйгээр хадгалж байх нь чухал. Ингэхгүй бол гэрэл
зураг ямар нэгэн шалтгаанаар устах, бичгэн тэмдэглэл алга болох, олдворууд холилдох
зэрэг эрсдэлүүд гардаг. Иймээс тухайн өдрийн хайгуулын дараа цэгцлэх ажлыг
гүйцэтгэнэ.
• Хайгуулаар илэрсэн дурсгалын мэдээллийг тодорхой хүснэгтээр боловсруулсан
мэдээллийн санд оруулах,
• Дурсгалын дэвсгэр зургийг скайнерт оруулан хадгалах,
• Гэрэл зургуудыг комьпютерт тусгай хавтас нээн хадгалах,
• Цаг хугацаа байгаа тохиолдолд олдворын тоо, олдвор тус бүрийн хэмжээ,
сонгосон олдворын гар зургийг зурж болно.
• Олдворуудыг дурсгалын дугаар, материаллаг байдлаар ангилан савлах,
• Олдворын уутан дээр бичсэн хайгуулын дугаар, солбицол зэргийг шалгах зэрэг
ажлууд гүйцэтгэх шаардлагатай.
Малтлага судалгаа
Археологийн малтлага хийх явцад хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хоёр үе шат байна.
Нэгд, Засгийн газрын агентлаг, төсөл хэрэгжүүлэгч, сонирхогч талууд тухайн дурсгалын
үнэ цэнийг үнэлэх. Хоёрт, бид тухайн дурсгалыг шинжлэх ухааны хувьд ач холбогдолтой
бөгөөд малтлага хийж, дээжид нь дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай гэж үзсэн
тохиолдолд авран хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах юм.
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Үнэлгээ
Манай төслийн хэсгийн археологийн нөөцийг аль хэдийн үнэлчихсэн болохоор
тэдгээрийг археологийн ач холбогдлоор нь үнэлэх хэрэгтэй байна. Археологийн
нөөцүүд маш олон зорилго шалтгаанаар хэрэгцээтэй байж болно. Эдгээр нь түүхэн
тодорхой үйлдэлтэй холбоотой байж болно. Эдгээр нь зүгээр л оюун санааны үнэт
зүйлс байж хүмүүсийн мөргөн залбирдаг ч юмуу эсвэл тодорхой зан үйл хийдэг газар
байж бас болно. Эсвэл тухайн газар нутгийн хувьд ёс суртахууны ариун газар байдаг.
Энэ бүхэн нь өнгөрсөн үеийн талаар ойлголт авч болох шинжлэх ухааны чухал мэдээ
баримтыг агуулна.
Чухам энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас үндэслэн бид археологийн дурсгалт газруудын
үнэлгээг хоёр хэсэгт хувааж болно. Нэгдүгээрт, тэдний соёлын үнэ цэнэ. Тухайн дурсгалт
газартай холбоотой орон нутгийн оршин суугчид болон бусад хүмүүс тухайн газарт
оюун санааны болон соёлын үнэт өв байна уу, үгүй юу гэдгийг тодорхойлох, тухайн өвд
үзүүлэх аливаа нөлөөллийг багасгах талаар юу хийх ёстойг зөвлөх хэрэгтэй байна.
Соёлын өвийг угсаатны зүйтэй холбон нарийвчлан судалсан талаар 4-р бүлэгт
нарийвчлан ярина.
Үнэлгээтэй холбоотой хоёр дах хэсэг нь археологийн олдворуудын шинжлэх ухааны үнэ
цэнэ. Бид тухайн дурсгалт газарт соёлын өв хадгалагдаж байгаа болон үгүйгээр нь ялган
тусгаарлах хэрэгтэй байна. Бид тухайн газарт зарим төрлийн хамгаалалт хийх
шаардлагад нийцэж байгаа бол “ач холбогдолтой”, хэрэв дахин судалгаа тэмдэглэл
хийлгүйгээр цаашдын боловсруулалт хийгээд явах боломжтой бол “ач холбогдолгүй”
хэмээн ангилсан. Эдгээр хоёр бүлгүүдийн алинд хамрахыг тогтоосноор бид ач
холбогдлын шалгуурыг тогтоосон. Ихэнхидээ шалгуурыг тухайн орон нутгийн
археологчидод тулгамдаж байгаа асуудлаар судалгааны асуудлуудад тавигдах
шалгуурыг тогтоодог. Хэрэв тухайн газар нь нэг буюу хэд хэдэн асуултын хариулт өгөх
ач холбогдолтой бол түүнийг ач холбогдолтой гэж үзэх ба үгүй бол ач холбогдолгүй гэж
үзнэ.
Тайлангийн нэгдүгээр хэсгийн 2 дахь бүлэгт, археологийн судалгааны хувьд ач
холбогдолтой гэж тооцсон Өмнөговь аймгийн талаар судалгааны 6 асуулт бэлдсэн.
Үүнд:
 Монгол угсаатныг, монгол соёлыг тодорхойлоход бидэнд туслах түүхэн
баримтын талаар юу хэлэх вэ? (Өөрөөр хэлбэл Монголын соёл гэж юу вэ? Энэ нь
юугаараа онцлог вэ?) үүний адилаар археологийн баримтуудад Монголын
түүхийн баримтад дурьдсан Түрэг, Уйгар, Кидан болон бусад овог аймгийн
талаар дурьдсан зүйлс байдаг уу? Эдгээр нь Монголын түүхийн цагаан хэсгийг
тодорхойлоход ашиглагдаж болох уу?
 Монголын түүхийн хөгжилд цаг уур болон байгаль орчны өөрчлөлт хэрхэн
нөлөөлж байсан вэ?
 Түүхий эдийг ашиглах хэв маяг хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа нь эртний түүхийн
судлал археологийн баримтад бүртгэгдсэн үү? Эдгээр хэв маяг өөрчлөгдөж
байгааг хэрхэн тайлбарлах вэ?
 Археологийн дурсгалт газруудын байрлал тархай бутархай байх нь хүн ба газрын
харилцааны хэв маяг хүмүүсийн суурьшилд нөлөөлөх үү?
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Археологийн баримтуудын үндсэн дээр өнгөрсөн үед хүмүүсийн шүтлэгийг
тодорхойлон тайлбарлах боломжтой юу?
Өмнөговь аймгийн археологийн олдворууд нь яагаад түүхэн дурсгалт газрууд
болон хүмүүстэй холбоотой байх вэ? Өөрөөр хэлбэл, Монголын түүхийн болон
археологийн дурсгалууд нь нэг нэгэнтэйгээ уялдан өнөөдрийн Монголын нутаг
дэвсгэр дээр түүх, соёлын өв хэрхэн хадгалагдан байгааг ойлгох боломж олгох
уу? Үнэлэн дүгнэж байгаа дурсгал дээр тулгуурлан археологичид эдгээр
асуудлуудын хариултыг олж авах боломжтой. Ашиглагдах судалгааны
асуултуудыг үнэлгээний төсөлд дурьдагдсан судалгааны хэв маягт дурдсан
байна.

Үнэлгээний шатан дах малталт нь тухайн дурсгал төслийн буюу судалгааны зорилгод
нийцэх үү, үгүй юу гэдгийг тогтоох ажлаар хязгаарлагддаг. Ерөнхийдөө үнэлгээ хийхэд
нийт дурсгалын хэмжээ тогтооход шаардлагатай хэдхэн гадаргуугийн судалгаа
шинжилгээг хийхийг л шаарддаг.
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Ач холбогдолтой хэмээн тодорхойлсон дурсгалын хувьд судалгааны төлөвлөгөөг
боловсруулах шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөө нь хэд хэдэн хувилбартай. Аливаа
археологийн дурсгалыг хөндөхөөс зайлсхийх зорилгоор төслийг дахин шинээр зохион
байгуулж болно. Зайлсхийх ажлыг ч удирдан зохицуулах хэрэгтэй болно. Жишээ нь,
дурсгалын орчмын замыг дандаа талбайг тойрон явахаар хийх ба талбай руу зөвхөн
тодорхой зөвшөөрөлтэйгээр батлагдсан замаар нэвтрэн орно. Гэхдээ орох замтай
болсноор дурсгалт газруудаар дайран явах магадлал нэмэгдэх байх. Зайлсхийх төслийн
санхүүжүүлэгчид нь төслийн талаар мартчихна гэсэн үг биш, тодорхой идэвхитэй
менежментийн төлөвлөгөөтэй болно гэсэн үг. Орох хориотой энэ талбайнуудад ч зарим
нэг археологийн судалгааны ажлыг хийх хэрэгтэй. Талбайн зохицуулалт гэдэг нь холбогдох
талуудад юуг зохицуулах гэж байгааг мэдүүлнэ гэсэн үг.
Зайлсхийж болохгүй чухал дурсгалуудыг тодорхой шинжлэх ухааны судалгаагаар
зохицуулах хэрэгтэй. Судалгааны ажлыг маш нарийн зохион байгуулж нөөцийн
судалгааны хүчин чадалд нийцүүлэх хэрэгтэй. Ихэнхидээ маш эрчимтэй судалгаа хийж,
дараа нь холбогдох лабораторийн шинжилгээ судалгааг явуулан шинжлэх ухааны
тайланг бичих хэрэгтэй. Дараа нь төслийн бүхий л олдвор, эх хэрэглэгдэхүүнийг
ирээдүйн судлаачдад танилцах боломжийг олгоно. Түүнээс гадна олон нийтэд
зориулсан хэсгийг мөн төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон оруулах шаардлагатай. Үүнд,
аливаа ном, товхимол, түгээмэл тайлан, сонины мэдээ, өвийн аялал жуучлал,
сургалтын хөтөлбөр, лекц зэрэг хэлбэртэйгээр зохион байгуулж болно.
Малтлагын арга
Малтлагыг гурван үе шатанд хувааж болно. Үүнд, хээрийн ажлын бэлтгэл, хээрийн
судалгааны ажил, лабораторийн шинжилгээ. Үе шат бүрийг дор дурдав.
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Хээрийн шинжилгээний ажилд бэлтгэх
Эхний үе шатанд төслийн ажлын тусгай төлөвлөгөө болон судалгааны ажлын хэв
маягийг боловсруулан төлөвлөнө. Ийм төлөвлөгөө нь үнэлгээ болон зохицуулалтын аль
алиныг хийнэ. Дараах баримт бичгүүдийг бэлтгэх шаардлагатай. Үүнд,
 Яагаад энэхүү малталтыг хийж байгаа,
 Энэ нь судалгааны ямар асуудалд чиглэсэн,
 Эдгээр асуудлуудыг шийдэх ямар хээрийн болон лабораторийн арга хэрэглэж
байгаа,
 Ямар ажилтан ажилчинтай байх
 Төслийн төсөв, хуваарь
Ажлын төлөвлөгөө болон судалгааны хэлбэрийг тогтоонгуут төслийн баг болон тоног
төхөөрөмжөө бүрдүүлэх шаардлагатай.
Хээрийн шинжилгээний ажил
Судалгааны талбар дээр ирээд хийх эхний ажил нь хээрийн судалгааны багтай хамтран
малтлагын ажлын төлөвлөгөөг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тодорхойлох хэрэгтэй юм. Дараа
нь дурсгал байгаа газрыг гэрэл зургаар баримтжуулан судалгааны өмнөх нөхцөл
байдлыг харуулна. Эдгээр гэрэл зургууд болон малтлагын үед авах дараагийн зургууд
дээр дурсгал буй газрын нэр, огноо, гүйцэтгэж буй байгууллага, зургийн утга зэргийг
багтаасан үсгэн самбар буюу сумуудыг байрлуулна. Дурсгалын өнгөн хөрсөнд хүрз
ашиглахгүйгээр археологийн нөөцийн параметрүүдийг тодруулна. Дахин гэрэл зургийн
баримтжуулалт хийсний дараа гар зураг хийх бөгөөд үүнийг 1:10, 1:20 ба 1:40 гэсэн
масштабтайгаар үйлдэнэ.
Хөдөлмөрийн хуваарь нь малтлагын ажлын хэмжээ нөхцөл байдлаас хамаарна.
Үнэлгээний төслийн хувьд малтлагын ажлыг 1 х 1 м, 2 х 2 м хэмжээний цооног малтах
маягаар хуваарилна. Авран хамгаалах эрчимтэй малталтыг 5 х 5 м юм уу 10 х 10 м
маягаар хийж, дараа нь блок бүрийг 1 х 1 м, 2 х 2 м хэмжээний жижиг хэсгүүдэд хуваан
хэсэг тус бүрийн малталтыг тусад нь хийж болох юм.
Сорилын цооног бүхнийг энгийн багажаар нөхцөл байдлаас хамааран 10 см-ээс
гүнгүйгээр малтана. Хэрэв өөрөөр заагаагүй бол сул шороог 0.6 см буюу 0.3 см
даавуугаар арчин гаргана. Нэгэнт цэвэр хөрсөнд хүрэнгүүт өнцөг гаргагч болон метр
ашиглан хоёр нийлж байгаа ханыг үүсгэнэ. Хэсэг бүрийн зургийг дижитал аппаратаар
авна. Дээж тэр дундаа хөрс, шороо радиокарбон гэх мэтийг тухайн баримт бичигт
заасан байрлал бүхий хэсгийн хананаас авна.
Тухайн хэсгийн олдворыг тогтоосны дараа тухайн олдвор бүхий хэсгээ явах зам болгон
үлдээнэ. Хэрэв шаардлагатай бол ижил замын хэсгүүдийг үлдээн талбай хоорондыг
холбох зам болгон орхиж тухайн өвөрмөц хэсгээс малталтын ажлын нэг нэгж болгож
болно. Тэгэхдээ тухайн өвөрмөц газрыг зурагт тэмдэглэн зургийг авч баримтжуулах
хэрэгтэй. Дараа нь хэсгүүдэд хуваан хагасыг бүрэн малтах шаардлагатай. Малталтын
ажлыг энгийн шпателиар хийж нөхцөл байдлаас хамааран 10 см-ээс гүнгүйгээр
малтана. Дараа нь талбайн хэсгийг шугам метр ашиглан хуваарилж хэсэг бүрийг
баримтжуулан дижитал аппаратаар зургийг авна. Олдвор бүхий хэсгийн хоёр дахь
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хагасыг мөн малтан судлана. Мөн олдвор бүхий хэсгийн хэмжээ болон нөхцөл
байдлаас хамааран тухайн талбайг жижиг хэсгүүдэд хуваан сул шороо, том
занданшуулсан хэсэг, дээжүүд зэрэг нийт шороог шинжилгээнд авч үлдсэн хэсгийг
шигшинэ. Ихэнхидээ шигшүүр нь 1/8 инч (0.3 см)-ээс ихгүй байж хэт жижиг зүйлсийн
хувьд 1/14инч [0.19 см] болон 1/30 инч [0.10 см]) хэмжээтэйг ургамлын үлдэгдэл буюу
хэт жижиг үлдэгдлүүд шигшихэд ашиглаж болно.
Булшийг бусад олдворуудтай адилхан малтах ч ялгаа нь гэвэл яснуудыг нийт их бие
буюу араг яс бүтнээр гарч ирэх хүртэл хөдөлгөхгүй. Тэгээд үлдсэн хэсгийг зурж,
олдворыг авахаас өмнө гараар зурах хэрэгтэй.
Малтлагын ажлын хамгийн чухал хэсэг бол баримтжуулах явдал юм. Бүх л малтлагын
туршид түвшний зураг, олдворын хэмжээ, гарал үүсэл, гэрэл зураг, гар зургийг гүйцэтгэх
ёстой. Бүх олдвор, дээжүүдэд гарал үүслийн мэдээллийг уутан дээр бичих буюу цаасан
дээр бичиж уутанд хийнэ. Хэрэв боломжтой бол компьютерт мэдээллийн санд оруулан
төсөлд оролцогчид төсөл дуустал өөрсдийн олсон олдворуудыг бичиж бүртгүүлж байж
болох юм.
Үүний дээр төслийн удирдагч бас хээрийн шинжилгээний ажлын тайланг бичиж гарсан
амжилтаа дүгнэн, олсон олдворуудаа тэмдэглэн урьдчилсан тайлбарыг хийж болох
юм. Түүнчлэн олдсон олдвор нь бидний таамагтай хэрхэн нийцэж байгааг болон зөрж
байгааг тэмдэглэх ёстой. Ажлын төлөвлөгөөнд гарсан аливаа өөрчлөлтийг бас бүрэн
тайлбарлан бичих шааардлагатай.
Лабораторийн шинжилгээ
Нэгэнт хээрийн шинжилгээний ажил дууссан болохоор бүх олдсон олдворууд, дээж,
гэрэл зураг, хүснэгт, хээрийн шинжилгээний тэмдэглэл, төслийн бүх материалыг
лабораторид илгээнэ. Олдвор хүлээлцэх журам ёсоор хээрийн ажлын шалгах хуудсын
дагуу бүх олдворын хайрцаг болон дээжүүдийг шалгана. Мөн хээрийн ажлын журмыг
давхар шалган шаардлагатай нэмэлт засваруудыг хийж байх ёстой. Олдворуудыг
тухайн материалын төрлөөр ангилан зохих журмын дагуу угаах ёстой. Дараа нь
материалын төрлөөөр нь дахин ангилаад шинэ хайрцагт хийнэ. Тоосонцор, флотаци,
радиокарбон болон бусад тусгай дээжүүдийг зохих журмын дагуу боловсруулан тусгай
лабораторид өгөхөд бэлдэх хэрэгтэй.
Олдворын шинжилгээг ажлын төлөвлөгөө болон судалгааны төрлийн дагуу хийх
хэрэгтэй. Шинжилгээг мөн материалын төрөлд зохицуулан хийнэ. Өмнөговь аймагт
тохиолдох магадлал өндөртэй материал нь чулуун зэвсэг, ваарны хагархай, яс,
төмөрлөг байна. Сорилтын зорилгоор шинжилгээ хийх явцад энгийн таних тэмдгийг
зохих тайлбарын хамт хийнэ. Энэ нь тухайн олдвор нь юунаас бүрдэх болон ямар
судалгааны ажилд зориулсан зэргийг тодорхойлох зорилготой. Томхон малтлагын үед
олдворын материалын шинжилгээ нь эсрэгээрээ нэг буюу хэд хэдэн судалгааны
асуудалд чиглэгдсэн байна. Шинжилгээний явцад хийх ажиглалт, хэмжилт,
харьцууллын төрлүүд нь олдворуудын төрөл хоорондын хамаарал, тухайн үеийн хүний
байр байдал зэргийг тодорхойлохоос гадна Өмнөговиос олдсон бусад олдворуудтай
харьцуулан тодруулсан байна.
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Малтлагын явцад эртний байгал орчны шинжилгээг ургамлын тоосонцор, фитолит,
палеоботаник, ургамлын, хөрсний болон хронометрик хэлбэрүүдээр хийнэ. Сорилтын
явцад нэг буюу хэд хэдэн шинжилгээг цөөн тооны дээжүүдэд хийж дараагийн
нарийвчилсан шинжилгээг хийх шаардлагатай, эсэхийг тогтооно. Онц ач холбогдолтой
дурсгалын малтлагын үед эртний орчны судалгаа нь дурсгалыг анхны хэлбэрт нь
оруулан байрлуулахаас гадна тэр үеийн амьдарч байсан хүн, амьтны оршин байсан
байдлыг тодорхойлно. Нэг төрөлд шинжилгээ хийх дээжийн тоог газрын байдал болон
судалгааны төрлөөс хамааран тогтооно.
Эрдэм шинжилгээний тайлангууд
Сорилтын болон авран хамгаалах малтлага бүрт эрдэм шинжилгээний тайлан бичнэ.
Сорилтын малтлага ажлын тайлан нь тухайн дурсгал ач холбогдолтой, эсэхийг тогтоон
зарим төрлийн таамаглалыг баталгаажуулдаг. Авран хамгаалах чиглэлийн малтлагын
үр дүн нь тухайн төслийн судалгааны ач холбогдол бүхий олдворууд болон төслийн
тайлбарыг багтаасан эрдэм шинжилгээний нэгэн сэдэвт зохиол байна.
Эдгээр нь өөр өөр зорилготой ч гэсэн тайлан нь ижил бүтэцтэй байна (5-р хэсгийг үз).
Төсөл нь үндсэн мэдээллээр эхэлнэ. Үүнд, төслийг яагаад хэрэгжүүлж байгаа болон
тухайн хэсгийн соёлын болон байгаль орчны байдлыг тайлбарлан бичнэ. Дараа нь
төсөл хэрэгжиж эхлэхээс өмнө ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан судалгааны арга зүй
болон хээрийн судалгааны ажил болон шинжилгээний явцад гарсан өөрчлөлтүүдийг
тайлбарлана. Тайлбар хэсгүүдэд ашигласан аргаа хээрийн судалгааны ажлын болон
шинжилгээний үр дүнтэй хавсарган тайлбарлана. Тайлбар хэсгийг бас бичиг баримтад
багтаана. Судалгаанаас гарсан үр дүнг тодорхойлон бичих ёстой.
Төлөвлөлт хийх зорилгоор тайлбар нь нөөцийн зориулагдаж байгаа судалгааны
асуудалтай холбоотой байна. Лабораторийн шинжилгээ, цаг тооллын ба өгөгдлийн сан
зэргийг нарийвчлан заасан аливаа ном зүй, хавсралт нь тайланд бас тусгагдана.
Томхон хэмжээний малтлага хийж байгаа тохиолдолд тайланд олон нийтэд зориулан
ажлын үр дүнг бас тайлагнана. Олон нийтэд зориулсан тайлан нь товхимол, ном,
сонины өгүүлэл, сэтгүүлийн өгүүлэл, ТВ шоу, веб хуудас гэх мэт олон хэлбэртэй байж
болно. Олон нийтэд зориулсан тайлангийн хэлбэрийг төсөл ивээн тэтгэгчээс ирүүлсэн
үйл ажиллагааны хүрээ болон ажил хийж гүйцэтгэх саналуудад нарийвчлан заана.
Хадгалалт
Судалгаа, малтлага аль нь ч бай археологийн төслийн хамгийн сүүлийн үе шат бол
төслийн бүх материалыг нэгтгэн хадгалах явдал юм. Одоогийн байдлаар цорын ганц
хадгалах сан хөмрөг бол Улаанбаатар хот дахь ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн юм.
Судалгааны сан хөмрөгийн тодорхой хэсгийг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн санд
хадгалж болох юм. Зарим хагарч гэмтэх болон ховор олдворуудыг Улаанбаатарт
хадгална.
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Палеонтологи
Чулуужсан олдвор нь геологийн судалгаанд маш ховор бөгөөд эдгээр дахин
сэргээгдэхгүй олдворууд хадан давхаргаас олдох үедээ өнгөрсөн цагийн байгаль орчин,
цаг уур, тухайн чулуужсан олдворын хамаарал, зарим үед тодорхой нас тэдгээрийн
оршин байсан эртний газар зүйн байрлал зэргийг нарийвчлан заадаг.
Чулуужсан олдворын багцад түүний экологийн харилцан үйлдэл, амьд орчинд хэрхэн
хувьсан өөрчлөгдсөн талаарх мэдээллийг багтаадаг. Монголын палеонтологийн
олдворууд нь ихэнхдээ чулуужсан араг яс (гол төлөв үлэг гүрвэлийн араг яс буюу
хөлийн мөр) болон чулуужсан мод хэлбэртэй байдаг. Эдгээр нь ихэнхидээ маш ховор
дахин давтагдашгүй, дахин сэргээгдэхгүй бөгөөд Монголын байгалийн өвийн чухал
хэсэг юм. Энэ нь дэлхий дээрх эртний амьдралын хэв маягийг судлах үндсэн
хэрэглэгдэхүүн болж, байгаль орчны өөрчлөлтийг судлах эх үндэс нь болж байдаг.
1920-иод оны үеэс Америкийн эрдэмтэн судлаач Рой Чэпмэн Эндрюс (1-р шатны
тайлангийн 3-р бүлгийг үзнэ үү) Монголын өмнийн говьд анхны судалгаа
шинжилгээний ажлыг хийж эхэлсэн нь олон улсын хэмжээнд үлэг гүрвэлийн том
нээлтэд тооцогддог. Монгол дах чулуужсан олдворын түүх нь 150 мянгаас 65 мянган
жилийн өмнөх буюу Дээд Юрийн Галаваас дээд Цэрдийн галав хүртэл үед хамаардаг.
1970-1980-ад оны үеийн Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан Палеонтологийн экспедици
болон 1990 онд эхэлсэн Монгол-Японы хамтарсан Палеонтологийн экспедицид
оролцсон эрдэмтэд өмнийн говиос маш чухал олдворуудыг олсны дээр зарим шинэ
төрөл зүйлийг ч нээсэн байна. Ялангуяа олж илрүүлсэн өвсөн болон махан идэшт үлэг
гүрвэлүүдээс Segnosaurus galbinensis, Erlikosaurus andrewsi, ба Enigmosaurus
mongoliensis, махан идэшт үлэг гүрвэлүүдээс Garudimimus brevipes ба Alectrosaurus
olsoni харин өвсөн идэшт гүрвэлүүдээс нь Quaesitosaurus orientalis болон hadrosaurid ба
pachycephalosaurid үлэг гүрвэлүүдийн хоёр шинэ төрөл зүйл тус тус шинээр нээгджээ.
Түүнчлэн Монголын палеонтологичдын Америкийн Байгалийн түүхийн Музей, ялангуяа
Майкл Новачек болон Марк Норел нартай хамтарсан судалгааг явуулснаар 1990-ээд
оны эхэн үеэс палеонтологийн судалгаа өвөрмөц ахицтай болж иржээ.
Энэ бүлэгт бид палеонтологийн бүртгэл, үнэлгээ, зохицуулалтад хэрэглэгддэг гол гол
аргуудын талаар ярьна. Гэхдээ араг яс судлах, палеонтологийн судалгаанд бэлтгэх
болон хадгалах техник гэх мэт олон арга нь дахин давтагдашгүй аргууд байдаг. Энэ
бүлэгт бид олон нийтийн боловсрол олгох зорилготой хөтөлбөр зохион байгуулах,
тайлан бэлтгэх, засварлах, палеонтологийн дүн шинжилгээ хийх зэрэг асуудлыг товчхон
ярьна.
Палеонтологийн бүртгэл
Монгол улсад палеонтологийн судалгаа хийх анхны алхам нь тухайн орон нутгийн
(цаашид төсөл хэрэгжүүлэх газар гэх) ойролцоо оршин тогтнож байгаа бүртгэлтэй
палеонтологийн олдворуудыг судлах явдал юм. Палеонтологийн олдворын талаар
мэдээллийн санг судлах судалгааг үндэсний палеонтологийн гол гол олдворт
газруудын бүртгэл болон чулуужсан олдворуудын гол сан хөмрөг болсон Улаанбаатар
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хот дах ШУА-ийн Палеонтологийн төвд түшиглэн хийлээ. Бүртгэл тайлан судлах ажил
төсөл хэрэгжүүлэх газарт шууд болон шууд бусаар хамаарах бүх газруудыг хамарна.
Дараа нь геологийн зургуудыг хянан үзэж геологийн зургийн хэсэг бүрийг нарийвчлан
шалгаж ямар нэгэн бүртгэлгүй палеонтологийн олдвор байгаа эсэхийг хянана.
Геологийн зургийн хэмжээ нь газар бүрт харилцан адилгүй байна. Үүний улмаас энэхүү
урьдчилсан үнэлгээ нь тухайн газар палеонтологийн дурсгал агуулж байгаа, эсэхийг
тогтооход маш өндөр нарийвчлалтай зурагтай байх шаардлагыг бүрэн хангадаггүй.
Ямар ч гэсэн олдворын талаар бүртгэлийн хайлт хийж дууссаны дараа газрын зургийн
судалгаа бол том асуудлын нэг болдог.
Палеонтологийн дурсгалууд нь газрын дээр болон доор нь оршино. Харин археологийн
дурсгалаас ялгаатай нь газрын хөрсөн доор нилээд гүн байх магадлал өндөр байдаг.
Монголд эртний амьтны яс, ялангуяа үлэг гүрвэлийн чулуужсан яс, мөр, эртний сүүн
тэжээлтний үлдэглүүд нь шинжлэх ухааны ач холбогдол өндөр байдаг болохоор
палеонтологийн дурсгалт газруудын магадлалыг тодорхойлохдоо тухайн олдворыг
агуулан байдаг Юрийн ба Цэрдийн галавын геологийн тогтцуудад гол анхаарлаа
хандуулна. Чулуужсан мод бүхий газруудыг бас палеонтологийн ач холбогдолтой
хэмээн үзэж байгаа. Эдгээр палеонтологийн олдворуудын ихэнх нь эолийн, голын,
лакустрин гэх мэтийн олон хувилбартай элсэн чулуу болон шавар чулуунд байдаг.
Хялбаршуулсан судалгаа
Хялбаршуулсан судалгаа гэдэг нь урьд бүртгэгдсэн палеонтологийн ордуудад дахин
зочилно гэсэн үг юм. GPS системээр эдгээр газруудын байрлалыг UTM хэмжилтийн
системээр уртраг, өргөргийн солбицлыг өмнө нь баримтжуулан тогтоосон байдаг.
Хялбаршуулсан судалгаа хийхдээ эхлээд явганаар алхан тухайн газрын хүрээг
баримжаалан тогтоож, тухайн чулуужсан олдворуудын байрлалыг баримжаалан голлох
олдворууд нь хаана байгааг төсөөлөх гэх мэтчилэн тодорхой дэс дараатай явуулна.
Эдгээр өгөгдлүүдийг GPS дээр газарзүйн солбицлыг оруулах замаар энэхүү мэдээлэлд
тулгуурлан газрын зураг үүсгэх, сансрын зураг дээр буулгах шаардлагатай болдог. Энэ
нь GPS ашиглан нарийвчилсан газрын зургийг хийхээс өмнө ерөнхий бүдүүвч зураг
бэлтгэхэд маш чухал байдаг. Олдворын төрөл, олдворт газрын нөхцөл, геологийн
мэдээлэл (жишээ нь, геологийн тогтоц, чулуулгын төрөл, ордын/орчны байдал болон
бусад өвөрмөц ажиглагдсан зүйлс)-ийг тэмдэглэдэг. Төлөөлөл болгон хэд хэдэн гэрэл
зураг авах шаардлагатай. Хэрэв чухал олдвор (байгалийн элэгдэл, хүний хөлөөр
туучигдах гэх мэт) гэмтэх, алга болох зэрэг эрсдэлтэй байгаа бол зарим олдворуудыг
төлөөлөл болгон цуглуулан авч болно. Хамгийн зөв арга бол байгалийн элэгдлээс
сэргийлэн шороогоор хучих буюу хүний хөлд туучигдахаас сэргийлэн хүний нүднээс
нуух явдал юм. Газрын доорхи хөрс нь элэгдэлд орох, угаагдах зэргээс шалтгаалан
палеонтологийн олдворт газрын нөхцөл байдал цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж
болно. Тиймээс гол гол палеонтологийн дурсгалт газруудыг байнга эргэж байх хэрэгтэй.
Байнга эргэж байснаар тухайн ордыг бас хүний хөлд туучигдан гэмтэхээс хамгаалах
давуу талтай болно.
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Судалгаа
Хялбаршуулсан судалгаа хийсний дараа нарийвчилсан судалгааг бас хийнэ. Энэхүү
судалгаа нь тодорхой хөгжлийн төсөлд хамрагдах хэсгүүдэд чиглэсэн байна. Энэ
судалгаанд геологийн зураг болон зарим геологийн үзүүлэлтүүдийг ашигладаг. Тэрхүү
геологийн үзүүлэлт нь тухайн төлөвлөсөн хэсэгт палеонтологийн далдлагдсан дурсгалт
газрууд байх магадлалыг бас нэмэгдүүлдэг. Хэрэв ийм геологийн мэдээлэл авах
боломжгүй бол тухайн газраас дээж авч палеонтологичдын судалгааны бүлэг ирүүлэн
судалгаа явуулах шаардлагатай. Ийм өнгөн судалгааны явцад олдсон аливаа олдворт
газруудыг өмнөх сэргээлтийн хэсэгт дурдсанчлан бүртгэл хийн дараа нь ШУА-ийн
Палеонтологийн төвд мэдээлэн бүртгэх шаардлагатай.
Үнэлгээ
Палеонтологийн үнэлгээ нь палеонтологийн олдвор агуулсан газруудыг олдворгүй
газруудаас ялган салгах зорилготой. Ач холбогдолтой хэмээн тэмдэглэсэн илрэц бүхий
газрууд нь ихэнхидээ аль нэг чухал судалгааны асуултад хариулт өгч байдаг.
Судалгааны ажлын үнэлгээний үе шатанд дурсгалт газрууд нь хамгаалалтанд авах
шаардлагыг хангаж байна уу гэдгийг тодорхойлон хэрвээ шаардлагад нийцэхгүй бол
дараагийн удаад судалгааны хэсэгт хамруулахгүй байна гэсэн үг. Зайлшгүй дайрч гарах
ёстой дурсгалт газруудын хувьд зарим төрлийн зохицуулалтыг хийх хэрэгтэй болох ба
энэ талаар дараагийн хэсэгт өгүүлнэ. Урьдчилсан судалгааны ажлын хэв маягийг
үнэлгээний ажлаас өмнө боловсруулсан тодорхой палеонтологийн дурсгал буюу хэсэг
бүлэг дурсгалууд дээр явуулдаг.
Палеонтологийн илрэц бүхий газруудыг ихэнхидээ стратиграфик ач холбогдол болон
тэдгээрийн аливаа чухал асуултад хариу өгөх боломжоор нь жагсаадаг. Стратиграфик
ач холбогдолгүй, хөрсөн дээрээ маш их элэгдсэн, зөвхөн гадаргуу хэсэгтээ олдвор
агуулсан газрууд нь чухал асуудалд хариулт өгөх чадвар бага байдаг. Ийм дурсгалуудыг
ач холбогдолгүй хэмээн тооцож болохгүй. Палеонтологийн илрэц бүхий газруудын
стратиграфик утга нь маш чухал. Ийм зүйлгүй газрууд нь өөрийн шинжлэх ухааны үнэ
цэнээ алдах аюултай байдаг. Учир нь энэ хэсэг дээр зүгээр л амьдарч байсан ганц нэг
амьтан юм уу хэсэг бүлэг амьтны талаарх л мэдээлэл байдаг.
Эсрэгээрээ энэ газрын талаарх тодорхой мэдээлэл үлдэж эдгээрийг нь системтэйгээр
баримтжуулан судлаж байгаа тохиолдолд бид амьтан хэрхэн амьдарч байсан, ямар
ямар амьтан байсан, аль амьтан нь эртний оршин суугчидтай холбоотой байж, эртний
орчин, экологийн ертөнцөд өөрийн анхдагч геологийн бүтцээс ялгаран амьдарч
байгааг мэдэх судлах боломжтой. Ийм төрлийн шинжлэх ухааны мэдээлэл нь
палеонтологийн судалгаанд маш чухал зүйл болдог. Үнэлгээний шатанд нэг болон хэд
хэдэн дурсгал дээр бүртгэгдсэн тодорхой олдвор болон олдворууд нь геологийн болон
гео экологийн баримтуудтай нэгдэн нэг бүлэг судалгааны асуултад хариулт өгөн
цаашдын судалгааны чиглэлээр цаашид судалгаа шинжилгээний ажил хийх,
нарийвчлан явуулах судалгаа шинжилгээний ажилд зааварчилгаа өгөх боломжийг бий
болгоно.
Судалгааны ажлын үнэлгээний шатанд газар дээрх судалгааны арга нь анхдагч үе шат,
сэргээх болон судалгааны үе шатуудад хийсэн судалгаанаас илүү нарийвчилсан
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гадаргуугийн шалгалт хийдэг. Нэмэлт GPS өгөгдөл болон бусад мэдээллүүдийг нэгтгэн
тухайн дурсгалын илүү нарийвчилсан мэдээлэл бүхий зураглал гаргахыг шаарддаг.
Нөөцлөл болон бэлтгэл технологиудыг ашиглан олдворуудын дээжийг цуглуулан авч
болно. Чулуужсан олдворуудын шат дараалсан шинжилгээнүүдийг лабораторид хийж
дууссны дараа тухайн дурсгалт газар нь судалгааны ач холбогдолтой, эсэхийг тогтоох
хангалттай олдворыг цуглуулан авах шаардлагатай. Өмнөх удаагийн судалгаанаас илүү
нарийвчилсан хэлбэрээр тухайн газрын геологийн тогтоц болон олдворын орчныг
баримтжуулан авах шаардлагатай. Мөн нэмж гэрэл зураг аван дурсгалт газрын хэсэг
бүрийн стратиграфик дарааллын талаарх мэдээллийг баримтжуулан авах шаардлагатай.
Хээрийн ажлын болон үнэлгээний шатан дах шинжилгээ судалгааны үр дүнд үндэслэн
тухайн газарт цаашид судалгаа шинжилгээний ажил хийх нөөц байгаа, эсэх талаар
зааварчилгаа бичих хэрэгтэй болно. Жишээ нь, өмнө нь Төв Азийн үлэг гүрвэлийн олдвор
болон бусад түүхэн олдворуудад хийсэн судалгаанаас үзвэл энэ газар нутаг нь Хойд
Америкийн өргөн уудам газар нутагт тархсан нугасан хүзүүт үлэг гүрвэл буюу Хадро Саурид
бүлэгт багтах үлэг гүрвэлийн гол амьдрах газар нь байсан. Нэг буюу хэд хэдэн судалгааны
чиглэлээр ач холбогдолтой палеонтологийн дурсгалт газрыг судалгааны ач холбогдолтой
хэмээн тооцож ажил эхлэхээс өмнө малталт явуулах буюу хүн нэвтрэхээс сэргийлнэ.
Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Археологийн дурсгалт газрын адилаар палеонтологийн дурсгалт газарт хүрэхгүй байх нь
нэг арга зам юм. Зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх өөр арга зам бол
шинжлэх ухааны үндэстэй малтлага хийн шаардлагатай шинжилгээ дүгнэлт, тайлан
тайлбар зэргийг багтаасан судалгааны ажлын төлөвлөгөөний дагуу гол гол олдворуудыг
цуглуулан авна. Боломжтой хэмжээгээр палеонтологийн малтлагын ажилд олон нийтийн
хөтөлбөр оруулж ойролцоох сургуулиудаас аялал зохион байгуулах судалгааны ажлын үр
дүнгийн талаар сумын соёлын төвүүдэд лекц унших, сумын музейд үзэсгэлэн зохион
байгуулах зэрэг ажлыг явуулах шаардлагатай. Авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг
ажлын төлөвлөгөөнд нарийвчлан зааж, цаашид барилгын талбартай давхцаж байгаа нэг
буюу хэд хэдэн палеонтологийн дурсгалт газруудыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулж болно.
Хээрийн судалгааны аргачлал
Хээрийн судалгааны ажилд маш нарийвчилсан дурсгалын судалгааг хийж, гол гол
олдворуудыг тэмдэглэнэ. GPR, LIDAR гэх мэтийн өндөр нарийвчлалтай багажуудыг
ашиглан талбайн зургийг нарийвчлан хийж, өндөр нарийвчлалтай гадаргын зургийг
гарган гол гол олдворуудыг тэмдэглэнэ. Бүх олдворуудыг цуглуулан зураг дээр
нарийвчлан тэмдэглэнэ.
Нарийвчилсан судалгааны үр дүнд үндэслэн хамгийн өндөр магадлалтай гэж үзсэн бүх
буюу томхон олдворууд дээр малталт явуулна. Малталт хийх хэсэг бүрийг нарийвчлан
тэмдэглэж малталтын явцад гэрэл зураг авна. Талбай дээр болон лабораторид
олдворыг цэвэрлэх, малталтад бэлтгэх явцад ашиглагдах хадгалах болон бэлтгэх
техникийг дараагийн хэсгээс үзнэ үү.
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Шинжилгээний арга
Олдворыг цэвэрлэсний дараа нэг буюу хэд хэдэн палеонтологич шинжилгээ хийж
болно. Чулуужсан олдворын төрлийг тогтоох палеонтологийн судалгаагаар зөвхөн
төрөл тогтоох төдийгүй нас тогтоох болон бусад чухал ажиглалтуудыг хийж болно. Мөн
өмнө олдсон ижил төрлийн олдворуудтай харьцуулалт хийж болно.
Төрөл хоорондын холбоо хамаарлыг тогтоох хувьслын үйл явцыг ойлгохын тулд нэг
буюу хэд хэдэн төрлийг харьцуулах хэрэгтэй. Үүний тулд судлаач өмнө нь олж
илрүүлсэн төрөл зүйлүүдийн талаар мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Холбогдох
харьцуулалтыг хийхийн тулд судлаач зөвхөн Монголын ШУА-ийн Палеонтологийн төвд
буй олдворуудаас гадна бусад аймаг, сумын музейд тавигдсан олдворуудын талаар
мэдээлэлтэй байх шаардлагатай. Энэ харьцуулалтыг хийсний дараа олж авсан
палеонтологийн мэдээллүүдийг нэгдсэн санд цуглуулж цаашдын судлагааны ажилд
ашиглана.
Тайлан бэлтгэх болон дээж хадгалах
Төсөл дууссаны дараагаар нарийвчилсан техникийн, шинжлэх ухааны судалгааны
тайланг гарган зохицуулах үүрэг бүхий төрийн байгууллага болон ивээн тэтгэгч
байгууллагад хүргүүлэх шаардлагатай. Энэхүү тайлангийн төслийг зохицуулах үүрэг
бүхий төрийн байгууллага өөрийн мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор судлан үзэж
өөрийн саналаа өгөх бөгөөд үүний дараагаар эцсийн тайланг бэлтгэн гаргаж, тухайн
төрийн байгууллага, ивээн тэтгэгч, аймаг, сумыг албаны хүмүүс болон дэлхий даяарх
мэргэжлийн палеонтологчдод тараана. Ивээн тэтгэгч байгууллага нь тухайн
судалгаанаас гарсан үр дүнг мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд нийтүүлэх, мэргэжлийн
уулзалтуудад танилцуулах зардлыг гаргах ёстой бөгөөд ингэснээр тухайн төсөл нь
хамгийн дээд гэж хэлж болох үр дүнг гаргах юм.
Палеонтологийн дээжийг хадгалалтад бэлтгэхдээ олон улсын стандартын дагуу, олон
улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөх байдлаар бэлтгэн, итгэмжлэгдсэн газруудад
хадгалуулна. Монгол улс дахь палеонтологийн олдворыг хадгалах цорын ганц
итгэмжлэгдсэн байгууллага нь ШУА-ын харьяа Улаанбаатар хотод байрлах
Палеонтологийн төв юм. Цаашид Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төв нь
палеонтологийн олдвор, дээжийг хадгалах зориулалттайгаар баригдах болно.
Палеонтологийн хяналт-шинжилгээ
Нэг буюу хэд хэдэн палеонтологичид уул уурхай зам, барилгын шугам, резервуар гэх
мэтийн төслийн явцад газар доор байгаа палеонтологийн олдворуудыг гэмтэхээс
сэргийлэх арга хэмжээг авах ёстой. Палеонтологийн хяналт шинжилгээг хийх
байрлалыг геологийн карт, өмнөх судалгаа, геологийн үндсэн өгөгдөл болон бусад
шаардлагатай мэдээлэл дээр тулгуурлан палеонтологич тогтооно.
Хэрвээ олдворыг барилгын суурь тавих ажлын явцад олсон бол цаашдын барилга
угсралтын ажлыг мэргэжлийн палеонтологич буюу палеонтлогичдын баг хүрэлцэн ирж
судалгааны ажил хийж дуустал түр хугацаагаар зогсооно. Өмнө өгүүлсэн хайгуул
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судалгааны ажлыг хийж дууссаны дараа холбогдох олдворуудыг баримтжуулан GPSээр солбицлыг тогтоож, загвар, гэрэл зураг, нарийвчилсан тэмдэглэл бичнэ.
Олон нийтэд чиглэгдсэн хөтөлбөр
Олон нийтийн хөтөлбөр нь палеонтологийн судалгааг аймаг, сумын түвшинд олон
нийтийн хүртээл болгоно. Энэ ажлыг сонины мэдээ, сумын төв дээрх лекц, сумын
музейн үзэсгэлэн, аялал гэх мэт хэлбэрээр маш өргөн хүрээнд хийх боломжтой. Мөн
сургалтын болон жуулчлалын зорилгоор ашиглах боломжийг хайх хэрэгтэй ба үүний
зэрэгцжээ Монгол улсын палеонтологийн өвийн талаарх мэдээллийг аөвах боломжийг
хангах юм.
Түүхэн барилга байгууламж
Өмнөговь аймагт бурхны шашны сүм хийд зэрэг түүхэн турсгалт барилгууд олон байдаг.
Эдгээрийн ихэнхи нь социализмын үед нураагдаж балгас, туурь байдлаар хадгалагдан
үлдсэн. Тэдгээрийн зарим нэгээс бусдыг нь сэргээн засварлах боломжтой. Сэргээн
засварлахдаа тухайн түүхэн дурсгалт барилгын үнэ цэнийг хадгалан үлдээх ёстой. Хэрэв
ингэж чадахгүй бол тухайн дурсгалын түүхэн болон соёлын үнэ цэнийг устгаж үгүй
болгох аюултай.
Одоогоор Оюу Толгой төслийн санхүүжилттэйгээр Дэмчигийн хийдийг сэргээн босгох
ажлыг хийсэн. Гол нь аялал жуучлал хөгжүүлэх зорилгоор сэргээн босгож байгаа
боловч Өмнөговь аймгийн соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад бага ч боловч хувь
нэмэр болно. Гэвч үнэндээ сүм хийдийн туурин дээр сэргээн босголт хийх нь
археологийн дурсгалыг устгаж, тухайн түүхэн ач холбогдолтой газраас нутгийн иргэд
суралцах боломжийг үгүй болгодог.
Энэ хэсэгт бид түүхэн барилга байгууламжийг сэргээн засварлах, сэргээн босгохтой
холбоотой аливаа шийвэрт оролцогч талуудыг өргөнөөр хамруулж байх үйл явцын
талаар танилцуулна.
Буррагийн Дүрэм
Түүхэн барилга байгууламжийг сэргээн босгох нь тухайн балгасыг ашиглалтад оруулж,
дотоодын болон гадаадын жуулчдад тухайн соёлын өвтэй танилцах боломж олгох
чухал ач холбогдолтой ажил юм. Гэхдээ түүхэн барилга байгууламжийг сэргээн босгох
талаар Европын болон Зүүн Азийн орнуудын дунд өөр өөр ойлголт байдаг. Энэ тухай
дэлгэрэнгүй
мэдээллийг
www.getty.edu/conservation/field_projects/china/china_publications.html
сайтаас
үзэж
болно. Тухайн дурсгалын “эх төрх байдал”-тай холбоотойгоор гол ялгаа гарч ирдэг.
Барууны орнууд тухайн үлдэгдлийг байгаа чигээр нь яг тухайн материалаар нь сэргээн
засварлаж, хадгалж хамгаалахыг эрмэлздэг бол зүүний хандлага нь сэргээн босгоход
чиглэдэг. Доор тодорхойлсон аргачлал нь зүүний болон барууны аргачлалыг хослуулан
боловсруулагдсан юм.
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Энэ аргачлалыг боловсруулахад Австралийн ИКОМОС-оос 2004 онд гаргасан Бурра-гийн
Дүрмийг
гол
эх
сурвалж
болгосон
бөгөөд
түүний
http://australia.icomos.org/publications/charters/ сайтаар орж үзэж болно.
Бурра-гийн Дүрэм нь түүхэн дурсгалт барилга байгууламжийг засч сайжруулах гурван
түвшинг тодохойлсон. Үүнд,
• Хадгалж хамгаалах – Тухайн дурсгалыг байгаа байдлаар нь газар дээр нь сахин
хамгаалж, элэгдэж муудахаас сэргийлэх
• Сэргээн засварлах – Ямар нэгэн шинэ материал нэмэлгүйгээр яг тэр
материалаар нь сэргээн засварлаж хуучны төрхөнд нь оруулах. Гэхдээ тухайн
барилгыг барихад ашигласан материал нь олдоно гэсэн тохиолдолд сэргээн
засварлах ажлыг гүйцэтгэнэ.
• Сэргээн босгох - Одоогийн байгаа үлдэгдэл дээрээ шинээр материал нэмэх
замаар хуучин төрхөнд нь оруулах. Үүнийг тухайн дурсгалын зарим нь устаж
үгүй болсон, мөн тухайн эд материалыг дахин үйлдвэрлэх боломжгүй
тохиолдолд хэрэглэнэ.
Түүнчлэн тухайн дурсгал дээр шинэ зүйл нэмэхээр болвол тухайн дурсгалын үнэ цэнийг
алдагдуулж, ач холбогдлыг багасгалгүйгээр хийх ёстой.
Ерөнхийдөө юуны түрүүнд хадгалж хамгаалах арга хэмжээ авахыг чухалчлах бөгөөд
шаардлагатай бол сэргээн засварлаж, бүр боломжгүй бол сэргээн босгох ажлыг хийнэ.
Бурра-гийн Дүрмийг түгээмэл ашигладаг шат дамжлагыг доор үзүүлэв (Хүснэгт 3.1).
1-р үе шат: Тухайн дурсгалыг судалж, ойлголттой болох
Юуны өмнө тухайн дурсгалын талаар судалж, түүний тухай мэдээлэл олж авах хэрэгтэй.
Ингэхийн тулд иж бүрэн судалгаа хийж (теодолит, GPS, материал), зураг авах
шаардлагатай.
Үүний зэрэгцээ тухайн газарт археологийн дурсгал байгаа, эсэхийг шалгана. Археологийн
дурсгал нь тухайн дурсгалын чухал хэсэг байж болно. Тухайн дурсгал, түүний үндсэн
барилгын материал болон зориулалтын тухай мэдээлэл олж авахын тулд тодорхой нэг
газар болон ижил төстэй газруудад түүхэн судалгаа хийнэ.
Тухайн барилгыг барихад ашигласан материалд шинжилгээ хийх нь чухал. Тухайлбал,
ямар мод ашигласан, шавар зуурахад юу юу орсон, барилгын чулууг хаанаас авсан гэх
мэт.
2-р үе шат: Үнэ цэнэ, ач холбогдлыг тодорхойлох
Хоёрдугаар алхам нь тухайн дурсгалын юу нь чухам үнэ цэнэтэй, хэнд чухал ач
холбогдолтой гэдгийг тодорхойлно. Түүний үнэ цэнийг хэд хэдэн шалгуураар шалгана.
Шинжлэх ухааны үнэ цэнэ нь түүнд тавигдах нэг шалгуур бөгөөд үүнийг ихэвчлэн
нутгийн иргэдийн хувьд тухайн дурсгал нь ямар үнэ цэнэ, ач холбогдолтой гэдгээр
харьцуулдаг. Буррагийн Дүрмээр үнэ цэнийг олж тогтооход гоо зүй, түүхэн, шинжлэх
ухааны, нийгмийн болон оюун санааны гэсэн таван шалгуур тогтоосон.
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Тухайлбал, сэргээн босгох ажлын үед зарим үнэ цэнэ алдагдахаар бол сайтар
эргэцүүлж, холбогдох бусад бүлэгтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр, түүнчлэн
хэрэгжүүлсэн ажиллагаа нь бусад гарж болох алдагдлаас илүү үр дүнтэй тохиолдолд
хүлээн зөвшөөрч болно.
Тухайн дурсгалын бүх хэсэг нь үнэ цэнэтэй байдаггүй бөгөөд зарим хэсгийг сэргээн
босгосноор устаж үгүй болсон үнэ цэнийг эргэж авчрахгүй бөгөөд маш чухал үнэ
цэнэтэй хэсэгт бага ч гэсэн өөрчлөлт оруулахад л их хэмжээний хохирол учруулж
болзошгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Үнэ цэнийн тухай ойлголт нь “эх төрх байдал”-тай холбоотой. Эх төрх байдал гэдгийг
жинхэнэ байдал гэж ойлгоно. 1994 оны 11 сард Японы Нара-д болсон бага хурлаар
гаргасан баримт бичигт “Жинхэнэ” байдлыг “хэлбэр, загвар, материал, эд зүйлс,
хэрэглээ, зориулалт, уламжлалт арга техник, байршил, олон дотоод болон гадаад хүчин
зүйлс”-ээр авч үзнэ гэж заажээ.
Буррагын дүрмийн үйл явц

Үзлэг шалгалт хийх, шийдвэр гаргах, арга хэмжээ авах үйл явц
Тухайн газрыг олж тогтоох
Тухайн газрыг хамгаалан, аюулгүй болгох

Үнэ цэнийг
ойлгох

Мэдээлэл цуглуулах, баримтжуулах
Баримт бичиг

Аман

Биет

Үнэ цэнийг үнэлэх

Үнэ цэнийн тухай тодорхойлолт бичих

Үнэ цэнэтэй холбогдуулан авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тогтоох
Бодлого
боловсруулах

Тухайн газарт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн
талаар мэдээлэл цуглуулах
Эзэмшигч/менежерийн хэрэгцээ болон нөөц эх
үүсвэр
Гадны хүчин зүйлс
Биет нөхцөл

Бодлого боловсруулах
Сонголтуудыг тогтоох
Сонголтуудыг судлан, үзүүлэх нөлөөг тогтоох
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Бодлогын баримт бичгийг гаргах
Тухайн бодлогын баримт бичгийн дагуу
тухайн газрыг хадгалж хамгаалах
Удирдах

Стратеги боловсруулах
Удирдлагын төлөвлөгөөгөөр дамжуулан
хэрэгжүүлэх
Өөрчлөлт гарахаас өмнө баримтжуулах

Хяналт-үнэлгээ хийх
3-р үе шат. Боломж, эрсдэлийг цэгнэх нь
Дараагийн шатанд түүхийн дурсгалт газрын хүсээгүй өөрчлөлтөд өртөж болзошгүй
чухал хэсгүүдэд үнэлгээ хийнэ. Нөгөө талаас түүхийн дурсгалт газрын чухалд тооцогдох
хэсэгт хор хөнөөл учруулахгүйгээр эерэг өөрчлөлтөд үнэлгээ өгнө.
Энэ үйл явцын үед түүхийн дургалт газарт цаашид юу хийх, ямар байлгах талаар ихэнхи
оролцогчид тодорхой саналтай болсон байдаг. Энэ шат ач холбогдол ихтэй бөгөөд
түүхийн дурсгалт газрын зарим хэсэгт хүсээгүй өөрчлөлтийг гаргахгүйн тулд нарийн
нямбай ажиллаж, баримт бүртгэлийг тодорхой үйлдэх хэрэгтэй. Оролцогчдын
тодорхойлсон төрөл бүрийн үр дүнг тус бүрд нь газрын болон түүний хэсэгт учруулж
болзошгүй нөлөө, ач холбогдолтой нь тулган шалгана.
4-р үе шат. Хийц
4 дэх шат нь түүхийн дурсгалт газрын зарим чухал хэсгийн хадгалалтыг сайжруулж,
гэмтэхээс сэргийлэх үндсэн зарчим дээр тулгуурласан байдаг. Чухалд тооцогдох
бүхнийг хамгаалж, хадгалах боломжгүй бөгөөд талбайн зохицуулах ажил хохиролгүй
өнгөрөх нь ховор байдаг.
Археологийн малтлага, “археологийн бүртгэл”-ийн үед талбайгаас олдсон зүйлсийн
хийцийн ажлыг дахин бүртгэдэг.
Шинэ ажил, шинэ материалтай харьцах явцад засварлалт, сэргээлтийн талаарх барууны
болон Азийн хандлагын ялгаа гардаг.
 Эртний эдлэл, материалыг аль болох хадгалж, хамгаалах
 Боломжтой үед эх материалтай тохирох шинэ материалыг ашиглах
 Шинэ материал хуучнаасаа ялгарч, зохицож байх зэрэг нь түгээмэл үзэгдэл юм.
Энэ шатанд талбайн эхний судалгааны ажлыг дахин нягталж, засвар, сэргээлтийн
хэмжээ, хийц, материалын хэрэглээг тодруулна.
5-р үе шат. Хадгалалт, засварлалт, сэргээлтийн хэрэгжилт
Түүхийн дурсгалт газар/талбайд нөлөөлөх ажлыг гүйцэтгэх явцад уламжлалт
материалаар мэргэшсэн урчуудыг ашиглах нь элбэг байдаг. Ерөнхий багийнхан нарийн
мэргэшсэн чадвартай байх нь ховор.
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Хадгалалт, засварлалт, сэргээлт, шинэ бүтээлүүдийн эх материал, шинэ материал, ач
холбогдлыг бичгээр соёлын хувьд тохиромжтойгоор бичиж зочид, үзэгчдэд
тайлбарласан байдаг.
Хураангуй
Буррагийн дүрэм нь олон улсын хэмжээнд дагаж мөрдөгдөхүйц цогц, цаг хугацаа
шаардсан аргачлал бөгөөд жижгэвтэр, энгийн дурсгалуудад тохиромжтой биш байж
болно. Дүрмийг бүхэлд нь авч үзэхийн оронд “Жижиг Хадгалалтын Төлөвлөгөө:
Баримтжуулах, засварлах, хадгалж хамгаалах” гэсэн 157 дугаар заалтад гол анхаарлаа
хандуулах хэрэгтэй. Мөн Өмнөговь аймгийн археологийн дурсгалуудыг хадгалж
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа Сэргээн засварлах, Сэргээн
босгох, Шинээр нэмэлт хийх зэрэг бусад асуудлуудыг анхаарах нь зүйтэй.
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БҮЛЭГ 4
Олон нийтийн хөтөлбөр: Биет бус өв, боловсрол, музей, өвийн аялал жуулчлал
Эл бүлэгт Олон нийтийн хөтөлбөрийг бүрэн хэмжээний хандлагыг авч үзнэ. Эдгээр
хөтөлбөр нь бүсийн хэмжээнд бие даан хэрэгжинэ. Эдгээр нь авто зам, төрөл бүрийн
дамжуулах шугам зэрэг дэд бүтцийн ажилтай холбоогүй байхаар төлөвлөгдсөн юм. Уг
ажлын хуваарийг хичээлийн шинэ жил, уламжлалт баяр наадам зэрэг тэмдэглэлт үйл
явдлуудтай уялдуулан хийдэг. СӨХ-ийн хүрээнд Олон нийтийн хөтөлбөрийг биет бус өв,
боловсрол, музей, өвийн аялал жуулчлал гэсэн 4 хэсэг болгон ангилсан билээ.
Эдгээрийг хэрэгжүүлэх талаар тус бүрчлэн авч үзье.
Биет бус өв
Биет бус өв гэж хүмүүсийн бүлэг, хамт олон, зарим тохиолдолд хувь хүмүүс соёлын
өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн тийм зан үйлүүд, үзүүлж харуулах
болон илэрхийлэх үйлдлүүд, мэдлэг болон ур чадвар, тэдгээртэй холбоотой зэмсэг, эд
өлгийн зүйл, урлагийн бүтээл хийгээд соёлын орон зайг хэлнэ. Эх хэл нь биет бус өвийн
хамгийн түгээмэл төрлийн нэг юм. Аливаа хэлэнд буй нутгийн аялга нь тухайн хүн
хаанаас ирсэн, ямар угсаатны бүлэг, үндэстэн болох, нийгмийн статус нь юу вэ гэдгийг
харуулж өгч байдаг. Зан үйл, эх хэл нь хэрхэн хэрэглэгдэж байдгаараа ижил төстэй.
Нэгэнт зан үйлийг үйлдээд дууссан эсвэл юм яриад дууссан тохиолдолд дараа нь
үргэлжлэх биетэй зүйл байхгүй байдаг. Бүх биет бус өвүүд нь үйл хөдлөл, итгэл
үнэмшил дээр суурилдаг ч гэсэн энэ нь бүгд биегүй зүйл гэж ойлгож болохгүй.
Тухайлбал, төмрийн дархан нь Өмнөговь аймгийн биет бус өвийн чухал хэсэг юм.
Түүнчлэн уламжлалт алт, мөнгөний дарханы ажил биет бус өв байхад алт, мөнгө зэрэг
эд зүйлс нь тухайн уламжлалыг төлөөлж агуулж буй биет өвийн нэг чухал хэсэг юм.
Биет дүрс нь биет ба биет бус өвийн өөр нэг төрөл юм. Эхэндээ энэ нь уулыг биет бус өв
гэж хэлж байгаа мэт санагдаж болох юм. Харин тодорхой нэг бүлэг хүмүүс тухайн уулыг
аз жаргал, сайн сайхны бэлгэдэл болгон тахин шүтдэг байх жишээтэй. Тэр тохиолдолд
итгэл үнэмшил нь аман зохиол, зан үйлээр дамжин биет бус байдлаар уламжлагддаг.
Зам, төрөл бүрийн дамжуулах шугам тавих зэрэг үйл ажиллагаа нь тухайн уулын
тахилгат үнэ цэнийг алдагдуулж, улмаар тухайн уулыг тахин шүтдэг хүмүүсийн
амьдралд сөргөөр нөлөөлөх аюултай байдаг.
СӨХ боловсруулахаас өмнө Өмнөговь аймагт биет бус соёлын өв ямар байдалтай
байгаа, биет бус өв гэж юуг ойлгох вэ, энэ нь чухал уу, түүнийг хадгалж хамгаалахын
тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар цогц ажил хийгдээгүй байв. Төслийн нэгдүгээр үе
шатны тайланд дурдсанаар СӨХ боловсруулах ажлын хүрээнд эдгээр асуултын дагуу
угсаатны зүйн ажил хийсэн юм (Хүснэгт 4.1-ийг харна уу). Нэгдүгээр шатны тайлангаас
авч боловсруулсан бөгөөд энэ нь биет бус өвийг хадгалж, хамгаалах зарим арга
хэмжээг тоймлосноороо чухал ач холбогдолтой. Биет бус соёлын өв нь тухайн нутгийн
иргэдийн хувьд чухал ач холбогдолтой бөгөөд соёлын өөрчлөлтийн улмаас устаж үгүй
болох аюулд орж байгаа бол насанд хүрэгчдийн боловсролын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулах, эсвэл тухайн өөрчлөлтийн хэмжээг зохистой хэмжээнд байлгахад нутгийн
иргэдийн дэмжлэгийг авахад цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө шаардлагатай бол
“идэвхитэй” урамшууллын үйл ажиллагаа явуулах зэргээр зааглаж өгсөн билээ. Бусад
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өвийг угсаатны зүйн судалгаа явуулах зэргээр хадгалж хамгаалж (эдгээр өвүүд арай үнэ
цэнэ багатай эсвэл соёлын өвийн өөрчлөлтөд шууд нэрвэгдээгүй байна) болно.
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Хүснэгт 3.1. Өмнөговь аймгийн биет бус өв
Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч
1

Төмрийн
дархан

Ханбогд сумын
Жавхлант
багийн иргэн
Борхүү шиг
тухайн мэдлэг,
чадварыг
ахмад гар
урлаачдаас
эсвэл
сургалтаар
дамжуулан
сурч авсан
хүмүүс,

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам
Тухайн мэдлэг,
чадвар нь удам
дамжин
өвлөгдөөгүй.
Бие даан
суралцсан.

Тархалт
(газар
нутаг)
Өв уламжан
ирсэн
мөнгөн аяга,
бугуйвч нь
газар сайгүй
тархсан
байдаг.

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)
Тухайн эд
зүйлсийг өвлөн
авсан хүнийг
тодорхойлоход
хэцүү.
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Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага
Төмрийн
дархны урлал
нь энэ бүс
нутагт сайн
хөгжсөн бөгөөд
мөнгөн аяга,
эмээл,
эмээлийн
тоноглолын
эрэлт ихтэй
байдаг.

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

Айл өрх болгонд
мөнгөн аяга байх
бөгөөд тэр нь утга
учиртай байдаг.
Эртний хийц нь
мартагдаж байгаа
бөгөөд шинэ хийц
загвар хөгжиж
байна.

Ноцтой аюулд
ороогүй
байна.
Төмрийн
дархан
ялангуяа алт
мөнгөний
дархан олширч
байна.

Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч
2

Бусад
материаллаг
соёл: Хөөрөг,
модон торх,
эсгий хийх,
мал амьтны
гаралтай
бусад зүйлс

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам

Малчин айл
Өвөг дээдсээс
өрх бүрт
өвлөгдөн
өвлөгдөн
үлдсэн
ирсэн хөөрөг
байдаг бөгөөд
модон торх,
эсгийн ширдэг,
мал амьны
гаралтай эд
зүйлс
хэрэглэдэг.

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

4 суманд
бүгдэд нь

Малчин айл
өрх

Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага

Их хэрэглэдэг
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Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

Өвлөгдөн үлдсэн
эдгээр эд зүйлс нь
өвөг дээдсийн
талаар чухал
мэдээлэл агуулсан
байдаг.

Ноцтой аюулд
учраагүй.
Социалист
дэглэм нуран
унасны дараа
энэ нь эргэж
сэргэсэн
бөгөөд
анхаарал
хандуулах
болсон.

Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч
3

Монгол гэр
Ихэнх малчин
хийх болон
айлууд гэрт
гэрт амьдрах амьдардаг
бөгөөд гэрийн
талаар
мэдлэгтэй.

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам
Хэдийгээр
Өмнөговь
аймагт
уламжлалт
гэрийн урлал
өөрчлөгдөж
байгаа ч гэр
хийх нь багасч
байна.

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

4 суманд
бүгдэд нь

Бүх малчин
айл
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Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага
Цөөхөн хэдэн
тохиолдлыг эс
тооцвол их
хэрэглэж
байна.

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

Малчдын нүүдэлчин
амьдралын хэв
маягт гэрт амьдрах
нь илүү
тохиромжтой. Гэхдээ
уламжлалт тавилга
хэрэглэх нь багасч
байна.

Одоогоор
ноцтой нөлөө
илрээгүй. Гэсэн
хэдий ч мал
маллахаас
зайлсхийж
сумын төв рүү
шилжиж
байгаа нь урт
хугацааны
сөрөг
нөлөөтэй.

Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

4

Шашин
шүтлэг:
Бурхны
шашин
болон бөө
мөргөл

Сүсэгтэн олон,
лам хувраг,
бөө

Өвөг дээдсээс 4 суманд
өвлөж үлдсэн бүгдэд нь
бурхан шүтээн,
ном судар

Ард иргэд

Их хэрэгцээтэй

Ард иргэдэд ач
холбогдолтой

Бурхны шашин
хөгжиж байна.
Хэдийгээр
христийн
шашин дэлгэрч
байгаа нь нэг
аюул боловч
хүмүүсийн
сүсэг бишрэл
алдагдах нь
илүү аюултай.

5

Бурхан
шүтээн ба
зан үйлийн
объект

Ихэнх айл өрх,
томчууд,
ахмадууд
үүнийг мэднэ.

Өвөг дээдсээс 4 суманд
өвлөж ирсэн
бүгдэд нь
эсвэл шинээр
шүтэж биширч
байгаа

Айл өрх бүр

Өргөнөөр
хэрэглэдэг

Сүсэгтнүүдэд ач
холбогдолтой

Дээрхтэй адил
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Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?
Аюулд орсон.
Хоол хүнсний
талаарх
уламжлалт
мэдлэг, арга нь
сумын төвд
зарагддаг
бэлэн хүнсний
улмаас
мартагдаж
байна.

6

Хийцтэй цай
– будаа,
махтай
сүүтэй цай

Малчин айл
Малчин
4 суманд
өрхүүд нь
айлуудын дунд бүгдэд нь
уламжлалт
дэлгэрч байна
хоол ундаа
хэрэглэдэг
бөгөөд малчид
хийцтэй цай
болон
үндэсний
бусад хоолоо
мэднэ.

Бүх малчин
айл өрх

Нүүдэлчин
амьдралын хэв
маягт өргөнөөр
хэрэглэгддэг
бөгөөд сум руу
нүүвэл
өөрчлөгдөнө.

Бүх малчин айлд ач
тустай. Хүнсэнд
хэрэглэдэг
ургамлууд бараг
мартагдсан.

7

Цулхирын
гурил

Батаа,
Хүүхэд
4 суманд
Раашням,
насандаа хийж бүгдэд нь
Бүнтэн,
байсан
Цэндээхүү
гэсэн ахмадууд

Ахмадууд
болон
тодорхой бүлэг
хүмүүс

Үүнийг
хүнсэндээ
хэрэглэх нь
багассан.
Эмчилгээний
журмаар
түгээмэл
хэрэглэдэг.

Хүмүүс үүнийг бага
Аюулд
зэрэг мэддэг. Энэ нь учирсан. Дээр
Өмнөговийн
дурдсан.
ургамал, түүнтэй
холбоотой соёлын
талаарх хүмүүсийн
мэдлэгийн чухал
хэсэг юм.
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Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

8

Ураг төрөл
Ургийн нэр
болон ураг
төрлийн
холбоогоо
сэргээх

Баян-Овоо
Гэр бүл болон 4 суманд
сумын иргэн
ургийн хүрээнд бүгдэд нь
Сүхбаатар
зэрэг цөөн
хэдэн хүмүүс л
сайн мэддэг.
Тэдний гэр
бүлийн гишүүд
бүх
хамаатнуудаа
мэднэ.

Засгийн
газраас
гаргасан
ургийн овгийг
сэргээх
шийдвэртэй
холбоотойгоор
бүх айл өрхийг
хамруулах

Иргэний
Зарим овгууд
үнэмлэх дээр
цугларч, баяр
бичигдэх ёстой. наадам зохионо.
Бусад үүрэг нь
тодорхойгүй

Эргэн сэргэж
байна.

9

Уртын дуу,
магтаал

Цээнзэн, Батаа,
Авираа,
Бямбаа зэрэг
ахмадуудаас
суралцсан
уртын дуучид

Сум бүрт 2–3
хүн

Хэдийгээр
сонирхож
байгаа боловч
ая, үг нь
мартагдсан.
Нэр нь үл
мэдэгдэх тууль
хайлах
сонирхолтой.

Социализмын
үеийн үл
ойшоох, дарах
явдал сөргөөр
нөлөөлсөн.
Тодорхой
хэмжээгээр
аюулд
учирсан.

Бие даан
суралцсан
болон гэр
бүлийнхээ
хүрээнд
уламжлан
авсан.

4 сумдад
бүгдэд нь
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Тууль хайлаачид нь
удахгүй устаж үгүй
болох эрсдэлтэй
байгааг ойлгож,
анхааралдаа авах.

Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)

Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

10

Тоглоом:
чулуугаар гэр
барих, шагай
няслах

40-өөс дээш
насны малчид
чулуугаар гэр
барьж
тоглодог
байсан. Гэвч
одоо шагай
тоглохоо бараг
больсон.

Нүүдэлчин
4 суманд
амьдралын хэв бүгдэд нь
маягаасаа
сурсан.
Ахмадуудаасаа
болон бие
даан эсвэл
багийн гишүүн
болон тоглох
маягаар
суралцсан.

Тоглоомчдын
дунд 40-өөс
дээш насны
ахмадууд
хамрагдсан.

1990 оноос
хойш
мартагдаж
эхэлсэн

40-өөс дээш
насныханд чухал үнэ
цэнэтэй. Нүүдэлчин
амьдралын хэв
маягтай холбоотой
өвийн чухал төрөл.
Уламжлалт зан
заншлаа суралцах ач
холбогдолтой

Шагай тоглох
нь эргэж
сэргэсэн болон
бусад нь
мартагдсаар
байна.
Аюулд
учирсан.

11

Говийнхны
цээрлэх ёс

Малчин айлууд
уламжлалт зан
заншил, хорио
цээрийн ёсоо
дагаж
мөрддөг.

Нүүдэлчин
4 суманд
амьдралын хэв бүгдэд нь
маягаасаа
суралцсан.

Малчин айл
өрхийн
хүрээнд
уламжлагдсан

Хорио цээрийн
ёсыг дагаж
мөрдөх нь
багасч байна.
Үүнийг маш
олон зүйлээр
тайлбарлаж
байна.

Хорио цээр нь
зохион байгуулалт,
ёс суртахуун, соёлын
утгыг агуулдаг.

Социализмын
үед үүнийг
нухчин дарж
байсан нь энэ
талаарх
мэдлэгийг
үлэмж
хэмжээгээр
мартагнуулсан.
Аюулд
учирсан
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Биет бус өвийг өвлүүлэн уламжлуулах арга
зам
Биет бус
Биет бус өв
өвийн төрөл тээгч
10

Өвт газар,
тахилгат
газар

Сумдын иргэн
бүр тахилгат
газартай ямар
нэгэн
холбоотой
байх болно.
Эргээд тэдний
гэр бүл, ураг
төрөл,
сумтайгаа
холбогдоно.

Мэдлэг,
чадвараа
өвлүүлэн
уламжлуулах
арга зам
Гэр бүл,
хамаатан
садан, сумын
түвшинд
суралцсан

Биет бус өвийн үнэ цэнэ, ач холбогдол
Тархалт
(газар
нутаг)
4 сумдад
бүгдэд нь

Хамрах хүрээ
(хүмүүс)
Хүн бүр
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Өнөөгийн
байдал,
ирээдүйн
хандлага
Тахилгат газар
нутгийг
заримдаа
тахидаг бөгөөд
ихэнхи нь бараг
мартагдсан.
Ерөнхийдөө
газар нутгийг
тахин шүтэх нь
эргэн сэргэж
байна.

Хэнд ач
холбогдолтой вэ ?

Аюулд ороод
байна уу?

Монголын
алслагдсан газраас
ирсэн хүмүүсээс
бусад бүх хүнд чухал
үнэ цэнэтэй
(залуучуудад ач
холбогдол багатай
байж магадгүй)
Гадаадынханд чухал
биш.

Аюулд
учирсан
Уул уурхай,
дэд бүтэц
болон газар
ашиглалтаас
шууд
шалтгаалсан

Нэгдүгээр үе шатны ажлын үр дүнд үндэслэн биет бус өвийн дараах дөрвөн төрлийг үнэ
цэнэтэй бөгөөд ноцтой аюулд учирсан гэж үзэж байна:
1. Мөнгө – алт, мөнгөний дархан
2. Дуу, дуучин – уртын дуу
3. Нүүдлийн мал аж ахуйн соёлын гол бүрдэл: гэр, тоглоом, хүнс, цээрлэх ёсон
4. Өвт газрууд – тахилгат газар
Дээр дурдсанчлан газарзүйн хувьд тодорхой нэг газар байрладаг бөгөөд биет өв байж
болох ч тахилгат газар нутгийг биет бус соёлын өвд хамруулан авч үзсэн юм. (2-р
бүлгээс үзнэ үү). Археологи, палеонтологийн дурсгалтай адилгүй нь өвт газруудын ач
холбогдол нь тухайн нэг газар бус, харин тодорхой бүлэг хүмүүсийн тухайн газарт
хандаж буй сүсэг бишрэлд шингэсэн байдаг. Тэрхүү бүлэг хүмүүс нь тухайн газар нутагт
ойр эсвэл хол оршин суудаг. Уг газар нь тухайн дурсгалт газар болон түүний үнэ цэнийн
хоорондын орон зай байдаг. Тахилгат шинж чанар нь өөр газар руу шилжиж болдог.
СӨХ-ийн хүрээнд дээр тодорхойлсон дөрвөн төрлийн биет бус өвийн тухайд бүртгэл,
үнэлгээ, авран хамгаалах гэсэн гурван алхам авч хэрэгжүүлэх юм. Эдгээр гурван алхам
нь дараалсан биш бөгөөд эхний хоёр жилд маш олон ажил хийх ёстой ч бүртгэл,
үнэлгээний ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ. Авран хамгаалах үйл ажиллагаа нь ерөнхий
болон тусгайлсан гэсэн хоёр янз байна. Өвт газруудыг хадгалж хамгаалах нь хууль
тогтоомж дагаж мөрдөх үйл явцын хүрээнд хийгдэнэ (4-р бүлгийг үзнэ үү). Бусад биет
бус өвүүдийг Олон нийтийн хөтөлбөрөөр дамжуулан авран хамгаалах юм. Алхам тус
бүрийг доор нэг бүрчлэн авч үзэв.
1-р үе шат. Бүртгэл
Нэгдүгээр шатны тайланд Өмнөговь аймаг дахь биет бус соёлын өвүүдийн бүртгэлийг
тусгасан билээ. Гол сэдвүүдийн бүртгэл ерөнхийдөө бүрэн болсон. Харин сэдэв доторх
нарийвчилсан тэмдэглэл бүртгэл гүйцэд хийгдээгүй байна. Тухайлбал, алт, мөнгөний
дархан чухал ач холбогдолтой гэдгийг бид мэдэх боловч төмрийн дархны ур дүй, арга
ажиллагааны талаар бид тодорхой мэдэхгүй.
Тиймээс СӨХ-ийн Олон нийтийн хөтөлбөрийн чухал хэсэг нь дээр жагсаасан дөрвөн
биет бус соёлын өвийн төрлийг дотор нь нэг бүрчлэн бүртгэл хийх явдал юм. Бүртгэл
хийх аргачлал нь угсаатны зүйн судалгаа байх бөгөөд үүнийг доор дахин авч үзнэ. Ийм
судалгаа хийх аргачлалыг доор дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд түүний үүрэг, үнэ цэнэ,
хэрэглээ, үр дүнг дараа ярилцана.
Угсаатны зүйн судалгаа
Угсаатны зүйн судалгаа нь антропологийн хэсэгт дэлгэрэнгүй байгаа учраас энд товч
дурдая. Угсаатны зүйн судалгааг туршлагатай антропологич хийх ёстой бөгөөд судалгаа
хийх хүнд тавигдах шаардлагыг 6-р бүлэгт бичсэн болой.
Уулзалт, ярилцлага хийх, асуулга явуулах аргачлалын стандарт байдаг боловч биет бус
өвийн судалгаа явуулахад тусгайлсан арга, аргачлал байх шаардлагатай. Тухайлбал,
судалгааны сэдэв нь таван хошуу мал маллахтай холбоотой бол түүнийг нэг бүрчлэн
ажиглаж, тэмдэглэгээ хийх арга ашиглана.
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Юуны өмнө сум, багийн албаны хүмүүстэй хамтран нутгийн иргэдтэй уулзалт хийнэ.
Энэ уулзалтаас судлаачид тэдний судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлж, мэдлэг
туршлагаасаа хуваалцах боломжтой нутгийн хүнийг олж авна. Түүний дараа хувь хүмүүс
болон хэсэг бүлэг хүмүүстэй тусгайлсан уулзалт, ярилцлага хийнэ. Хорио цээрийн ёсны
талаар хийх зарим ярилцлагыг тодорхой нэг овоон дээр явуулах зэргээр тусгайлан
хийнэ. Мөн уртын дуу, овгийн нэр, түүхийн холбоотой асуудлаар ахмад настнуудтай
ярилцаж болно.
Уулзалт, ярилцлага тус бүрийн аргачлалыг сонгохдоо тухайн сэдэвтэй уялдуулан сайтар
тооцох ёстой бөгөөд аргачлал нь судлаачид өөрийн ажлын явцдаа үнэлгээ хийх, хэрэв
үр дүнгүй байвал аргачлалаа өөрчлөх зэрэг боломжийг олгох ёстой.
Угсаатны зүйч нь соёлын өв, түүний эх үүсвэрийг сайтар тэмдэглэнэ. Алт, мөнгөний
дархны урлалын хувьд бүтээгдэхүүн нь мөнгөн аяга байхад эх үүсвэр нь түүнийг хийх
урлаг, мэдлэг ухаан байдаг. Тухайн мэдлэг чадварыг эзэмшсэн хүмүүс газарзүйн
байршлын хувьд шилжиж нүүж болох ч, мэдлэг чадвар нь газарзүйн байршил,
бүтээгдэхүүнээс үл хамаарна.
Уулзалт, ярилцлагыг гараар тэмдэглэл хөтлөх, гэрэл зураг авах, дуу бичлэг хийх зэргээр
баримтжуулах бөгөөд энэ нь цаашид уг мэдээллийг дахин ашиглах боломж олгоно
(гараар тэмдэглэл хийхэд хэлсэн үг, дуу, үйлдлийг нэг бүрчлэн тэмдэглэх боломжгүй).
Судалгаа хийхэд ашиглах аргачлалд зөвшөөрөл авна. Ярилцлагын бүх мэдээ баримтыг
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд хадгална. Хэрэв шаардлагатай гэвэл эдгээр
баримтыг бүгдийг нь эсвэл хэсэгчлэн сумын соёлын төвд хадгалж болно.
Үнэ цэнэ ба ач холбогдолд үнэлгээ хийх
СӨХ-ийн нэгдүгээр үе шатанд биет бус соёлын өвийн үнэ цэнэ, соёлын өөрчлөлтийн
тухайн өвд нөлөөлөх нөлөөнд үнэлгээ хийсэн юм. (1-р шатны тайлан, Бүлэг 4-ийг үзнэ
үү). Гэхдээ бүгдэд тохирсон нэг шалгуур байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Биет бус
соёлын өвийн үнэ цэнэ нь цаг хугацааны явцад нийгмийн өөрчлөлтийг дагаад
өөрлөгдөж болох юм. Зарим өв нутгийн иргэдийн хувьд үнэ цэнэ нь багасах (тиймээс
ямар нэг арга хэмжээ авах шаардлагагүй), заримынх нь үнэ цэнэ улам бүр өсдөг. Биет
бус соёлын өвүүд уул уурхай, эдийн засгийн хөгжлөөс үүдсэн соёлын өөрчлөлтөд
өртөж байгаа, эсэх талаар хоёр жил тутамд үнэлгээ хийж байх шаардлагатай. Энэ нь
нарийвчилсан судалгаа биш ч тогтмол үзлэг шалгалт байдлаар хийгдэх нь зүйтэй.
Нэн тэргүүн санаа зовоож буй асуудал нь уламжлалт байгалийн нөөцийн ашиглалтын
талаарх мэдээлэл цуглуулах явадл бөгөөд усны хэрэглээтэй илүү хамааралтай буй юм.
Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хамаараад орон нутгийн зарим иргэд үүнээс хамааран
байгаль орчин сүйдэж байна хэмээн үзэх болсонч уламжлалт хэрэглээний талаар ямар
нэгэн мэдээлэл байхгүй байгаа юм. Тэдний үзэж буйгаар байгаль орчныг тогтвортой
байлгах уламжлалт арга зүйг анхааран үзэхгүй буй тул юуны өмнө уламжлалт энэхүү
арга ажиллагааны талаар угсаатны зүйн судалгаа явуулан мэдээлэл цуглуулах
шаардлагатай буй билээ.
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Бид өмнө хэсэгт төмрийн дархан, дуу, дуучин, нүүдлийн соёл, тахилгат газар нутаг гэсэн
биет бус өвийн дөрвөн төрлийг тодорхойлсон билээ. Эдгээр нь соёлын чухал үнэ
цэнэтэй өв бөгөөд уул уурхайгаас үүдсэн соёлын өөрчлөлтөд нилээд нэрвэгдсэн байна.
Эдгээр биет бус өвийг хадгалж хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээнүүдийг одоо танилцуулъя.
Баримтжуулалт: Угсаатны судлал
Биет бус соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөөг нарийвчлан авч үзэхээс өмнө нэг
зүйлийг хийх шаардлагатай. Өмнөговь аймгийн биет бус соёлын өвийн талаар
мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх үйл явцыг тодорхойлохын тулд угсаатны зүйн
судалгааг ашиглана. Энэ нь төслийн хамрах газар нутгийн хүрээнд хийгдэх бөгөөд уул
уурхайн үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар өртөж буй өвүүд дээр явагдана.
Угсаатны судлал нь угсаатны зүйн мэдээлэл болон түүний тайлбарын харьцуулсан
судалгаа юм. Энэ нь зөвхөн төслийн хамрах хүрээгээр хязгаарлахгүйгээр Өмнөговь
аймаг, зэргэлдээх аймгууд, цаашилбал орон даяар хамарч болно.
Өвийн менежмент нь Соёлын өвийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар тухайн мэдлэг
чадварыг амьдрал дээр хэрэглэх явдал юм. Бүртгэл нь хэдийгээр угсаатны зүйн
аргачлалаар хийгдэж байгаа боловч соёлын өвийн судалгааны зорилго нь “хүн” судлах
биш гэдгийг ойлгох нь чухал. Угсаатны зүйн судалгаа хийхэд харьцуулсан мэдээлэл
цуглуулна. Гэхдээ мэдээлэл цуглуулах, түүнийг тайлбарлах нь бүртгэлийн зорилго биш
юм. Биет бус соёлын өвийн бүртгэлийн зорилго нь Оюу Толгой төсөл болон бусад уул
уурхайн компаниудын дэмжлэгтэйгээр өнгөрсөн түүх, хосгүй үнэт өв соёл, тэрхүү
соёлын өв нь хэрхэн өөрчлөгдөн хувьсаж байна, уламжлалт мэдлэг, чадвараа хадгалж
авч үлдэх, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх талаар нутгийн иргэдийн ойлголтыг
дээшлүүлэх үйл ажиллагаа бүхий СӨХ-ийн дараагийн хэсгийн боловсруулахад чиглэнэ.
Биет бус соёлын өвийн бүртгэл хийх, түүний үнэ цэнэ, түүнд нөлөөлөх байдалд үнэлгээг
хийхийн тулд төслийн шууд нөлөөллийн газар нутагт угсаатны зүйн судалгаа хийсэн
билээ. Тухайн бүс нутагт угсаатны зүйн судалгаа харьцангуй бага хийгдсэн бөгөөд ирэх
жилүүдэд түүнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Соёлын өвийн өөрчлөлтийн хамрах
хүрээ, үзүүлэх нөлөө, хурдацыг сааруулахад нутгийн иргэдийн татан оролцуулах нь
өвийн менежментийн үйл ажиллагааны чухал хэсэг юм.
Баримтжуулалт нь Өмнөговийн соёлын өвийг судлахад чухал ач тустай. Боломжтой
газар нь өвт газрууд болон биет бус соёлын өв тээгчдийн талаар газар зүйн мэдээллийн
сан бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ мэдээлэл нь дээр дурдсан боловсролын хөтөлбөр болон
биет бус соёлын өвийн хөтөлбөрийн үндэс суурь болох юм. Угсаатны зүйн судалгааны
үр дүн нь нүүдлийн соёлыг ойлгож мэдэхэд ихэд хувь нэмэр болно.
Баримтжуулалт / Өвт газруудын бүртгэл
СӨХ-ийн нэгдүгээр үе шатанд соёлын өвт газрууд, тахилгат газар нутгийн бүртгэлийг
хийж эхэлсэн юм. Уг бүртгэлийн ажил дуусаагүй бөгөөд цаашид шууд ба шууд бус
нөлөөллийн бүс нутагт үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай гэдэг нь тодорхой. Энэ
бүртгэлийг хийхэд угсаатны зүйн баг дараах ажлыг хийх шаардлагатай. Үүнд,
64

1. Нутгийн иргэдтэй уулзаж, тухайн хувь хүн, айл өрх, орон нутагт хамаардаг соёлын
өвт газруудыг сурвалжлах,
2. Соёлын өвт газруудын талаар мэддэг хүмүүстэй уулзаж, мэдлэгээс нь хуваалцах,
3. Мэдээлэл цуглуулах (археологи, палеонтологийг хамтатгах)
4. Соёлын өвт газруудын байршлыг тухайн өвтэй холбоотой хүмүүсийн мэдээлэлтэй
хамтатган GIS нэгдсэн мэдээллийн санд байрлуулах.
Өвийн менежмент: Хадгалж хамгаалах/ нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа
Биет бус өвийг Олон нийтийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хадгалж хамгаална. Үүнд: 1)
аман түүх, 2) сургалт явуулж, гэрчилгээ олгох хөтөлбөр, 3) музейн хөтөлбөр, 4) баяр
наадам орно. Эдгээрийг нэг бүрчлэн авч үзье.
Аман түүхийн хөтөлбөр
Ардын мэдлэг ухааныг хадгалж хамгаалах нэг арга бол сумын Соёлын төвд түшиглэн
аман түүхийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явдал юм. Аман түүх нь янз бүрийн хэлбэрээр
уламжлагдан ирсэн бөгөөд нүүдлийн мал аж ахуйн соёлтой холбогдсон байдаг. Энэ нь
хөөрөг, модон торх, эсгий ширдэг, гэр, тавилга хэрэгсэл, бурхан шүтээний хөрөг,
хийцтэй цай, цулхирын гурил, чулуун гэр гэх мэт материаллаг хэлбэрээр илэрдэг.
Түүнчлэн аман түүх нь ураг төрөл, овгийн нэр, цээрлэдэг зүйлс гэх мэт зүйлсийг
хамардаг. Товчхон хэлэхэд, аман түүхийнхөтөлбөрийн зорилго нь сум, багийн иргэдэд
амьдралын хэв маягаа баримтжуулан үлдээх боломж олгодог.
Аман түүхийн хөтөлбөр нь илүү хүчин чармайлт шаардах ажил юм. Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төвийн угсаатны зүйчид биет бус соёлын өвийг эзэмжигчдийг олж
тогтоохын тулд сумын ахмадууд, албаны хүмүүстэй хамтран ажиллана. Биет бус өв
эзэмжигчдийг сумын соёлын төвд урьж, хуралд оролцуулна. Угсаатны зүй судлаачид
тэдэнтэй уулзаж ярилцаж, дуу болон дүрсний бичлэг хийнэ. Эдгээр бичлэгийг
зориулалтын компьютер дээр хадгалж, сумын Соёлын төвийн гишүүд болон сургагч
багш нарт үзүүлж байх бөгөөд хувийг нь Даланзадгад дахь Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвд хадгална.
Аман түүхийн төслийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд,
1. Угсаатны зүй судлаачдыг дуу, дүрс бичлэгийн техник хэрэгслээр хангах, түүн дээр
ажиллаж сургах.
2. Сумын соёлын төвийг уулзалт, ярилцлага хийхэд тохиромжтой болгож тохижуулах,
дуу хураах тоног төхөөрөмжөөр хангах.
3. Нэгдүгээр үе шатанд болон угсаатны зүйн судалгаагаар олж тогтоосон биет бус
соёлын өв тээгчдийг урьж, замын зардал, хоол, унааг зохицуулах. Гар урлал зэрэг
тухайн тээж буй өв нь материаллаг зүйлс шаарддаг бол түүнийг нь хамт авчруулах.
4. Уулзалт ярилцлага хийж, баримтжуулна. Зарим өвийг баримтжуулахад нэгээс илүү
өдөр шаардлагатай байж болох тул хугацааг зохицуулах. Тухайн үйл ажиллагааг
баримтжуулж, зураг авах ялангуяа тухайн өв тээгчдийн ярьж хэлж, хийж буй
байдлын баримтжуулах.
5. Зарим уулзалт ярилцлагыг сумын төвд хийх боломжгүй байж болно. Тухайлбал,
малчин хүний мал маллах арга ухаантай холбоотой ярилцах гэж байгаа бол тухайн
газар дээр очиж ярилцаж, юуны тухай ярьж байгааг нь нүдээрээ үзэх.
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6. Ярилцлагын бичлэгийг буулгана. Эх бичлэг болон түүнийг бичвэрийг гэрэл зургийн
хамт тусгай компьютерт хадгалж, сумын соёлын төвд зориулалтын дагуу ашиглана.
Соёлын төвийн ажилтнуудыг тухайн компьютерийг ашиглаж сургана.
7. Олон нийтэд чиглэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд соёлын өвийн талаар сургалт
явуулахад сумын багш нар тухайн бичлэг, бичвэр, гэрэл зургийг ашиглана.
Энэхүү хөтөлбөрийн хоёрдугаар үе нь тухайн нөхцөлдөө зохицон ажиллах юм. Дээр
дурдсанчлан сумын Соёлын төвийн ажилтнуудыг техник хэрэгсэлтэй ажиллаж сургах
шаардлагатай. Тэмээний баяр зэрэг онцгой үйл явдлын үеэр Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв ажилтнуудаа шаардлагатай техник хэрэгслээр хангана. Дээрх арга хэмжээний
үеэр өөрсдийн түүхийг баримтжуулан үлдээхийг хүссэн хувь хүн, гэр бүл сумын соёлын
төвд ирэхэд нээлттэй байна (Эдгээр арга хэмжээний цагийн хуваарийг нийтэд зарлана).
Бичлэг нь сумын Соёлын төв болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд
хадгалагдана.
Биет бус өвийг бусдад зааж сургах, түгээх
Биет бус соёлын өвийн алдагдсан үнэ цэнийг нөхөн сэргээх хоёр дахь алхам нь биет бус
өв тээгчид мэдлэг чадвараа бусдад өвлүүлэн уламжлуулах хөтөлбөр юм. Энэхүү
хөтөлбөрийг сумын соёлын төвөөс сум, багийн түвшинд хэрэгжүүлэх бөгөөд дараах
чиглэлээр сургалт түлхүү явуулна.
Алт, мөнгө, төмрийн дархан
Дуу, шүлэг, өгүүлэл, уртын дуу
Нүүдлийн материаллаг соёл- гэрийн тавилга, тоглоом, хувцас, хоол гэх мэт
Энэхүү хөтөлбөрийг доор дурдсан шат дараатай алхмаар хэрэгжүүлнэ.
1. Биет бус өв тээгч – гар урлаачдыг нэгдүгээр үе шатанд явагдсан угсаатны зүйн
судалгаанаас олж тогтооно. Түүнчлэн бүртгэлийн ажлын явцад хийгдсэн угсаатны
зүйн холбогдолтой уулзалт ярилцлагын үеэр олж тогтооно.
2. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн санхүүжилттэй явагдах “сургагч багш
бэлтгэх” сургалтын хүрээнд тухайн биет бус өв тээгчдэд өөрсдийн мэдлэг чадвараа
хэрхэн хамгийн үр дүнтэй сургаж эзэмшүүлэх вэ гэдэг талаар сургалт явуулна. Багш
бэлтгэх сургалтад заах багш нарыг олно (Их сургуулийн багш гэх мэт). Эдгээр багш
нар Даланзадгадад Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд биет бус өв тээгчдэд
богино хугацааны сургалт явуулна. Сургалтын зорилго нь алт мөнгөний дархан хийх,
дуу дуулах биш харин тухайн зүйлийг хийдэг мэдлэг чадвараа хэрхэн бусдад зааж
сургах вэ гэдгийг заах явдал юм.
3. Биет бус өв тээгч болон сургагч багш нар өв тус бүрээр сургалтын хөтөлбөр
боловсруулна.
4. Сургалт явагдах байр, сургалтад хамрагдах хүмүүс болон сургагч нарын замын
зардал, байр хоол унааг зохицуулна.
5. Сургалтад хамрагдсан биет бус өв тээгчдэд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвөөс
гэрчилгээ-үнэмлэх гардуулна.
6. Эцэст нь биет бус өв тээгчид сонирхсон хүмүүст сургалт явуулна. Эдгээр сургалт нь
үнэлгээний нэг бүрэлдэхүүн болох бөгөөд ингэснээр Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв нь тухайн хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээ хийж, шаардлагатай бол өөрчилж
сайжруулна.
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Биет бус өвийн холбогдолтой үзмэр, үзүүлэн
Сум, аймгийн музей нь үзмэр үзүүлэн үзүүлэхээс гадна үзэсгэлэн гаргах, лекц унших,
кино үзүүлэх зэрэг олон нийтэд зориулсан хөтөлбөр зохионо. Энэ хөтөлбөрийг доор
музей (соёлын өвийн төв) гэсэн хэсэгт оруулсан байгаа.
Сумын Соёлын төв соёлын өвийн холбогдолтой үйл ажиллагаа явуулах гол газар юм.
Тухайлбал:
1. Орон нутгийн биет бус соёлын өв болон уламжлалт гар урлалтай холбоотой
үзэсгэлэн, арга хэмжээ
2. Уламжлалт хоол хүнс, хоол хийх урлагтай холбоотой соёлын арга хэмжээ (цулхирын
гурил гэх мэт)
3. Тахилгат газар нутагтай холбоотой үзэсгэлэн, олон нийтийн уулзалтууд – Өвт
газрууд
4. Ардын дуу, хөгжмийн тоглолт
5. Ардын уламжлалт тоглоомуудаар тэмцээн уралдаан зохиох (чулуун гэр барих,
шагай харвах гэх мэт)
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдын
Соёлын төв болон музей, орон нутаг судлах танхимд үзүүлэн, тараах материал өгөх
зэргээр дэмжлэг үзүүлнэ. Зургийн аппарат, дуу хураагуур, дүрс бичлэгийн хэрэглэл,
компьютер, DVD тоглуулагч, зурагт зэрэг сургалт, судалгаа явуулахад шаардлагатай
тоног төхөөрөмжөөр хангана. Сумын соёлын төвийн болон музей, орон нутаг судлах
танхмын ажилтнуудыг Даланзадгад дахь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд Олон
нийтийн хөтөлбөрийн чиглэлээр богино хугацааны сургалтад хамруулна. Сургалтыг
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилтнууд, шаардлагатай бол бусад
байгууллагуудаас урьсан мэргэжилтэн явуулна. Улаанбаатараас Үндэсний музейн
ажилтныг урьж үзвэр, үзүүлэн хийх, загварыг нь гаргах, судлах, бичих, тараах асуудлаар
зөвлөгөө зааварчилгаа авна. Үндэсний музейн ажилтан нь Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийн ажилтнуудтай хамтран судалгаа хийж, сумын ажилтнуудад сургалт
явуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулна.
Өмнөговь аймаг дахь баяр ёслол
Биет бус соёлын өвийг сэргээн хөгжүүлэх нэг арга зам нь тэмээний баяр, улсын наадам
зэрэг уламжлалт баяр ёслол юм. Эдгээр баяр наадам болж буй газар уламжлалт гар
урлалаар хийсэн эдлэлийг зарж худалдах, уртын дуу дуулах, шагай харвах, сур харвах
зэрэг зэрэг арга хэмжээ болдог. Аймаг, сумын түвшинд уламжлалт гар урлал зэрэг биет
бус өвөөр тэмцээн уралдаан тогтмол зохион байгуулж байх нь хамгийн үр дүнтэй алхам
юм. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв тэмцээн бүрийн эхний гурван байр эзэлсэн
хүмүүст шагнал олгох зэргээр сумын соёлын өвийн төвд дэмжлэг үзүүлнэ.
Боловсрол
СӨХ-ийн хүрээнд боловсролын чиглэлээр хоёр зорилт тавьж байна. Нэгдүгээрт
Өмнөговь аймгийн хүүхэд залуучуудын соёлын өвийн боловсролыг дээшлүүлэх
зорилгоор сургуулийн сурагчдад соёлын өвийн боловсрол олгоно. Энэхүү арга хэмжээ
нь соёлын өвөө хадгалж хамгаалах талаар Өмнөговийн иргэдийн сонирхлыг
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нэмэгдүүлэх, соёлын өвөөрөө бахархах сэтгэгдэл төрүүлэх ач холбогдолтой. Хоёр дахь
зорилт нь насанд хүрэгчдэд боловсрол олгох явдал юм. Энэ нь анги танхимын сургалт
гэхээсээ илүүтэйгээр албан бус, тодорхой үйл ажиллагаанд тулгуурласан сургалт байх
юм. Насанд хүрэгчдийн боловсрол нь хүмүүст өв соёлын ач холбогдлыг ойлгуулах
хамгийн үр дүнтэй арга юм. Эцэст нь эдгээр арга хэмжээ нь хүмүүсийн соёлын өвд
хандах хандлагыг өөрчлөх ёстой.
Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
Биет болон биет бус соёлын өвийн асуудлыг боловсролын хөтөлбөртэй уялдуулах нь
СӨХ-ийн Олон нийтийн хөтөлбөрийн чухал хэсэг юм. Сургуулийн сурагчдад өвийн
боловсрол олгох нь соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, соёлын өвийн талаар хүүхэд
залуучуудын ухамсрыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой гэж бид үзэж байна. Насанд
хүрэгчдийн боловсрол нь мөн соёлын өв, түүний өнгөрсөн болон ирээдүйд гүйцэтгэх
үүрэг, ач тусын талаарх томчуудын ойлголт ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой.
Дунд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас
боловсруулж баталдаг. Хэдийгээр Өмнөговь аймагт зориулан хичээлийн хөтөлбөрийг
тусад нь батлах боломжгүй ч бид соёлын өвийн асуудлыг ангийн багш болон ангид
зориулсан тусгай хичээлийн цагийг ашиглах байдлаар зохион байгуулж болно.
Шууд ба шууд бус нөлөөллийн сумдын газар зүй, түүхийн хичээлийн хөтөлбөрт өвийг
сэдвийг тусгах
Тухайн сургууль болон багшийн мэдэлд байдаг цагуудаар олон нийтийн мэдлэгийг
нэмэгдүүлэх боломжтой. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилтнууд шууд ба
шууд бус нөлөөллийн сумдын сургууль багш нартай хамтран дараах чиглэлээр хичээл
бэлтгэхэд тусална. Үүнд,
1. Өмнөговь аймгийн сумдын байгалийн болон хүний түүх, археологи, палеонтологи,
түүхийн дурсгалт газруудаар аялах
2. Алт мөнгөний дархан
3. Дуу, дуучин-уртын дуу
4. Нүүдлийн мал аж ахуйн соёлтой холбоотой өвүүд: гэр, тоглоом, хоол хүнс, бурхны
шашин, бөөгийн шашин, цээрлэх ёс
5. Өвт газрууд- тахилгат газар нутаг.
Эдгээрийг эхлээд Өмнөговь аймгийн, дараа нь үндэсний хэмжээний хичээлийн
хөтөлбөрт тусгуулна.
Соёлын өвийн хичээл заах багш бэлтгэх, багш, сурагчдад зориулсан гарын авлага
боловсруулах
Соёлын өвийн хичээл заадаг багш нар түүх, газарзүй, хөгжмийн чиглэлээр мэргэшсэн
байна. Өмнө нь тэднийг соёлын өвийн хичээл заахад бэлтгэнэ. Мөн тухайн багш нар
энэ шинэ хичээлийг заах сургалтын материалтай байх шаардлагатай. Тиймээс Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төв соёлын өвийн хичээл заах багш нарт зориулан гарын авлага
боловсруулан тараана. Уг гарын авлага дээр дурдсан сэдвүүдийг тус бүр нэг бүлэг
болгосон бөгөөд дотроо дэд бүлгүүдтэй. Бүлэг тус бүр нь тухайн сэдэвтэй холбоотой
үндсэн мэдээлэл олгох нэмэлт тайлбар, илүү мэдээлэл олж авах эх сурвалж, үзүүлэн,
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хичээлийн төлөвлөгөө, ангийн ажлын ном, загвар эссэ зэргийг багтаасан байна.
Багшийн гарын авлагыг Их сургуулийн багш нар, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвийн ажилтнууд орон нутгийн багш нартай хамтран бичнэ.
Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдын сургуулийн багш болгонд очиж хичээл заах
нь боломжгүй. Сум болгоноос нэг ба түүнээс дээш багш сонгон соёлын өвийн хичээл
заах сургалтад хамруулна. Сургалтад хамрагдсан багш нар дараа нь нутагтаа очоод
бусад багш нартаа хичээл заах бөгөөд тэгснээр бүх багш нар үндсэн мэдлэгтэй болох
юм. Сургалтыг Их сургуулийн багш нар явуулах бөгөөд Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийн ажилтнууд техникийн туслалцаа үзүүлнэ.
Сумын соёлын төв, музей, сургуулийн үйл ажиллагааг уялдуулах
Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдын сургууль, соёлын төв, музей, орон нутаг
судлах танхим нь Өмнөговь аймгийн иргэдэд соёлын өвийн мэдлэг, мэдээлэл түгээдэг
газар юм. Эдгээр гурван байгууллага нь уламжлалт соёл, дурсгалт газрыг хадгалж
хамгаалах ач холбогдлын талаар хүмүүст ойлголт өгч чадах хангалттай, үнэн зөв
мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Анхан шатны боловсролын зэрэгцээ соёлын төв, музей,
орон нутаг судлах танхим нь насанд хүрэгчдийн боловсролд чухал үүрэгтэй.
Сумын сургууль, соёлын төв, музей орон нутаг судлах танхимд зааж буй хичээл,
ашиглаж буй материал, сургалтын арга барил нь ижил түвшний мэдлэг мэдээлэл
олгодог байх шаардлагатай. Эдгээр гурван газрын зааж буй дуу, хөгжим, бүжиг, түүх,
газарзүйн хичээл нь ижил түвшний мэдлэг олгох бөгөөд сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь
ижил байна. Ингэснээр соёлын өвийн талаар зааж буй хичээл насанд хүрэгчдэд соёлын
өвийн боловсрол олгох арга хэмжээтэй уялдах юм. Үүний тулд сумын Соёлын төвийн
захирал, музей, орон нутаг судлах танхимын ажилтан, соёлын өвийн хичээл заадаг
багш нар жилд дор хаяж хоёр удаа уулзаж, туршлага солилцоно. Энэ уулзалтыг
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилтнууд зохион байгуулна.
Музей
Музей, орон нутаг судлах танхим нь олон нийтэд шинжлэх ухааны мэдээлэл түгээх
чухал үүрэгтэй. Юуны өмнө хэтэрхий шинжлэх ухааны, мэргэжлийн үг хэллэгийг олон
нийтэд ойлгогдохоор болгож тараана. Өмнөговь аймаг нь харьцангуй музей сайтай
газар билээ. Аймгийн төв ба сум болгонд музей, орон нутаг судлах танхимтай. Гэхдээ
эдгээр музей, орон нутаг судлах танхимуудыг засч сайжруулах шаардлагатай. Бид
байшин барилга, үзвэр, сургалт гэсэн гурван асуудлыг авч үзэж байна.
Байшин барилга – Байр, тоног төхөөрөмж
Өмнөговь аймгийн музей
Даланзадгадад Өмнөговь аймгийн музей барих зураг төслийг хийж, батлуулаад байгаа.
Харин санхүүжилтээс шалтгаалан барилгын ажил эхлээгүй байна. Өмнөговь аймагт үйл
ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагаанаас гарч буй үр дүнг
дэлгэх нь чухал.
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Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд мөн байр, тоног төхөөрөмж шаардлагатай.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг байгуулах санааг гаргахаас өмнө музей барих
ажлыг санаачилсан байсан агаад түүний барилга нь том тул түүнд Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төвийг байрлуулах боломжтой юм. Соёлын өвийг нийтэд дэлгэн үзүүлэх,
хадгалж хамгаалах ажилд дэмжлэг үзүүлэх зэргийг мөн тооцоолсон юм. Тиймээс бид
музейн доторх зохион байгуулалтыг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвтэй
уялдуулан хийх шаардлагатай. Барилгын зарим хэсэгт Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийн ажлын өрөө, комьютер, тоног төхөөрөмж, лаборатори байрлах хэрэгтэй
хэмээн үзэж байна.
Өмнөговь аймгийн музей доторх Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн дотоод
зохион байгуулалтыг Үндэсний музейн ажилтнуудтай зөвлөлдөн хийнэ. Үүнд музейн
үзмэрийн танхим, хадгалалтын өрөө, хяналтын өрөө, гэрэлтүүлэгч зэргийг тусгах
шаардлагатай.
Өмнөговь аймгийн музей нь баригдаж эхлээгүй байгаа тул Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвд байр сууц, тоног төхөөрөмж шаардлагатай байгааг тэмдэглэж байна.
Тиймээс Даланзадгадад түрээслэх тохиромжтой байр олж, засвар хийх шаардлагатай.
Сумын музей
Сумын музей, орон нутаг судлах танхим тухайн орон нутгийн соёлын өвийг дэлгэн
үзүүлэх, таниулах чухал үүрэгтэй. Сумын музей, орон нутаг судлах танхим нь
материаллаг эд зүйлстэй уялдсан соёлын өвүүдийг хадгалж хамгаалах, сурталчлан
таниулах анхан шатны газар юм. Сумын музейн байр сууц нь одоогоор зай талбай
багатай, ажилтнууд нь дадлага туршлага дутмаг байна. Шууд болон шууд бус
нөлөөллийн бүсд СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх хугацаанд музей, орон нутаг судлах танхимын
нөхцөл, барилга, үзмэрийн нөхцөл байдлыг алхам алхмаар сайжруулна.
Сумдын музей, орон нутаг судлах танхимын барилга нь муудсан тул засч сайжруулна.
Одоо буй үзмэрүүдийг шалгаж, чухал ач холбогдолтой гэсэн үзмэрийг сэргээн
засварлах эсвэл бүрмөсөн шинэ үзмэрээр баяжуулах, эсэхийг тодорхойлно.
Сумын музей, орон нутаг судлах танхим нь тухайн орон нутгийн хувьд чухал ач
холбогдолтой соёлын өвүүдэд тулгуурлана. Сумд нь нэг нэгнийгээ дууриах хэрэггүй ч,
ижил стандарт мөрдөх ёстой. Үзмэрүүд нь биет болон биет бус өвийг хоёуланг нь
хамарна.
Сумын соёлын төв
Сумын соёлын төв нь соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах, соёлын бодлогыг
хэрэгжүүлэх, биет ба бус өвийг хадгалж хамгаалах чухал үүрэгтэй газар юм (биет бус
өвийн хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлсон). Энэ үүргээ биелүүлэхийн тулд сумын
Соёлын төвийн ажилтнууд үүрэг хариуцлагаа бүрэн ухамсарлаж, шаардлагатай техник
төхөөрөмжтөй харьцаж сурсан байх шаардлагатай. Сумын соёлын төвийн ажилтнуудыг
богино хугацааны сургалтад хамруулна (дээр дурдсан). Сургалтыг Их сургуулийн багш
нар явуулах бөгөөд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв техникийн туслалцаа үзүүлнэ.
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Үзмэрүүдийг шинэчлэх, сэргээн засварлах
Музей, орон нутаг судлах танхим эсвэл соёлын төвөөс үзэсгэлэн зохион байгуулах нь
энэ чиглэлээрх эхний алхам юм. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв болон сумын
музейн ажилтнууд нь барилга, тоног төхөөрөмжийг засч сэлбэж, үзмэрүүдээ 3-5 жил
тутам тогтмол шинэчлэх ёстой. Байнгын үзмэрүүдийг тогтмол цэвэрлэж, түр зуурын
үзвэрүүдийг 3-5 жил тутам шинэчилж байх шаардлагатай.
Музей, соёлын төвийн ажилтнуудыг сургаж мэргэшүүлэх
Сумын Соёлын төв болон музей, орон нутаг судлах танхимын ажилтнуудыг сургалтад
хамруулах нь чухал юм. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв аймгийн Боловсрол,
соёлын газар болон Үндэсний музейтэй хамтран сумын музей, орон нутаг судлах
танхим болон соёлын төвийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулна. Сургалтын сэдэв
нь:
1. Үзмэрүүдийг хэрхэн зохион байгуулж, суурилуулах:
a. Материаллаг соёл
i. Алт, мөнгө, төмрийн дархан
ii. Удам дамжсан эдлэл: материаллаг соёлын өөр төрөл, эцэг өвгөдөөс
өвлөж ирсэн хөөрөг, мал амьтны холбогдолтой соёл, модон торх, эсгийн
ширдэг хийх
iii. Монгол гэр хийх, түүнд амьдрах
iv. Хоол хүнс, хийцтэй цай, цулхирын гурил
b. Нийгэм, шашин, хэл
i. Өмнөговь аймгийн шашин
ii. Эзэмшигч болон хууль
iii. Ургийн овгийг сэргээх
iv. Хэл
v. Дуу, дуучин, уртын дуу, туульч, магтаалч, хөгжмийн зэмсэг
vi. Тоглоом, чулуун гэр барих, шагай, бусад тоглоомууд
vii. Өмнөговийн хүмүүсийн цээрийн ёс
c. Соёлын өвт газрууд: Өмнөговь аймаг дахь тахилгат газар нутаг
Сумын соёлын төвийн ажилтнуудад зориулсан сургалтын сэдэв нь дээрх байдалтай
байна. Гэхдээ сургалт нь насанд хүрэгчдэд зориулсан арга хэмжээ, үзэсгэлэн, тоглолт,
семинар зэргийг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг асуудалд төвлөрнө. Сумын музей,
орон нутаг судлах танхимыг хариуцсан ажилтан дээрх сэдвүүдээр сургалтад
хамрагдахын зэрэгцээ биет соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, дэлгэн үзүүлэх үндсэн
сургалтад мөн хамрагдана. Музейн ажилтныг биет соёлын өвийн талаар сургалтад
хамруулах бөгөөд энэ нь үзвэрийг хадгалж хамгаалах, дэлгэн тавих зарчим, барилгыг
засч сэлбэх, санхүүгийн асуудлыг зохицуулах зэрэг асуудлыг хамарсан цөөн хоногийн
сургалт байна. Сургалтыг Үндэсний музейн ажилтан Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвтэй хамтран явуулна.
Өвийн аялал жуулчлал
Соёлын өвийн аялал жуулчлал дангаараа явагддаггүй. Аялал жуулчлалын энэ хэлбэр
Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын Мастер төлөвлөгөөнд багтсан байх ёстой.
Өмнөговь аймагт соёлын өвийн урт хугацааны, тогтвортой аялал жуучлалыг хөгжүүлэх
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нь чухал юм. Аялал жуулчлалын салбарыг тогтвортой хөгжүүлэхийн тулд байгаль,
соёлын өвийг хослуулсан, өвд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь чухал билээ.
Дэд бүтцийг хөгжүүлэх нэгдсэн аргачлал тодорхойлох
Одоогоор Өмнөговь аймагт өвийн аялал жуулчлал нь адал явдалт төрлийн жижиг хэсэг
болон хөгжиж байна. Засмал зам, онгоцны буудал, тохь тухтай буудал дутмаг байгаа нь
аялал жуулчлалд сөргөөр нөлөөлж байгаа бөгөөд байнга гэрт буудаллаж, жийпээр
аялах нь аялалыг бууруулах сөрөг талтай. Дэд бүтэц сул хөгжснөөс шалтгаалан аялал
жуулчлал тогтвортой хөгжиж чадахгүй байна. Энэ байдлыг богино хугацаанд өөрчлөх
боломжгүй (тухайлбал, СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн хугацаанд). Гэвч бид дунд болон
урт хугацаанд түүнийг өөрчлөхөд бэлтгэх шаардлагатай. Дэд бүтцийг хөгжүүлэх цогц
аргачлалыг боловсруулах хэрэгтэй. Уг аргачлалд Монголын болон гадаадын жуулчдыг
татах дурсгалууд, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийн төрөл,
байршил, жуулчдад мэдээлэл түгээх арга зам зэргийг тусгасан байна.
Хэдийгээр СӨХ-ийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн
байдлыг эрч өөрчлөх боломжгүй ч, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь тус аймагт
аялал жуулчлал хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөө боловсруулахад аялал жуулчлалын
холбогдох газруудтай хамтран ажиллана. Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулах үйл явц нь
дараах зүйлүүдийг багтаасан байна. Үүнд, 1) дотоодын болон гадаадын жуулчдын
сонирхлыг татах дурсгалт газруудыг олж тогтоох, 2) тухайн дурсгалт газрын давуу тал
болон эмзэг байдлыг үнэлэх, 3) машины зогсоол, дурсгалт газрыг хадгалж хамгаалах,
сэргээн засварлах зэрэг дэд бүтцэд чиглэсэн төлөвлөгөө боловсруулах, 4) санхүүжилт
олох, 5) төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зэрэг орно.
Аялал жуулчлалын салбарт зөвшөөрөгдөх өөрчлөлтийн хязгаарыг Соёлын өвийн
өөрчлөлийн зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээтэй уялдуулах
Өнөөгийн байдлаар Өмнөговь аймагт соёлын өвийн адал явдалт аялал жуулчлал нь
доод түвшинд байна. Гэвч дунд хугацаанд энэ байдал өөрчлөгдөж, аялал жуучлалыг
хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ. Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил нь Өмнөговь аймгийн
соёлын өвд сөргөөр нөлөөлөх ёсгүй хэмээн үзэж байна.
Энэ үүднээс аялал жуулчлалын салбарын зөвшөөрөгдөх өөрчлөлтийн хязгаарыг
Соёлын өвийн өөрчлөлтийн зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээнд үндэслэн боловсруулна (7-р
бүлэг, нэгдүгээр үе шатны тайланг харна уу). Зөвшөөрөгдөх өөрчлөлтийн хязгаарын
хүрээнд биет болон биет бус соёлын өвд гарах өөрчлөлтийг авч үзэх бөгөөд түүнд
тулгуурлан дунд болон урт хугацаанд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулна. Аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд эдгээр газруудад
менежментийн арга хэмжээ авах, муудаж, сүйдэж буй соёлын өвийн хяналт тавих
төлөвлөгөө зэргийг багтаасан байна.
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Өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой дурсгалуудыг олж тогтоох
Өмнөговьд өвийн аялал жуучлал хөгжүүлэх боломжтой газар болон соёлын арга
хэмжээ
Өмнөговь аймагт соёлын өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой дурсгалт газрууд
олон бий. Мөн жуулчдын сонирхлыг татахуйц баяр наадам, тэмээний баяр зэрэг олон
арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Гэхдээ эдгээр дурсгалт газар, баяр наадмын тоог бүрэн
гаргаж байгаагүй. Эхний ажил бол аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай
хамтран тус аймагт байгаа дурсгалт газар, соёлын арга хэмжээг бүртгэж, нэгтгэх явдал
юм.
Тухайн дурсгалт газрууд болон соёлын арга хэмжээнүүдийг ач холбогдлоор нь
эрэмбэлнэ. Ач холбогдлыг хүмүүс янз бүрээр ойлгож болох ч энэ ажлын хүрээнд ач
холбогдлыг гурван төрөлд ангилан авч үзсэн билээ. Энэ нь шинжлэх ухааны үнэ цэнэ,
түүхэн ач холбогдол, нийгмийн ач холбогдол юм. Аялал жуулчлалаас шалтгаалан
тухайн дурсгалт газар, соёлын арга хэмжээ тус бүрийн үнэ цэнэд нөлөөлөх эрсдлийг
тодорхойлно. Эрсдэлд өртөх магадлал багатай дурсгалт газар, арга хэмжээг соёлын
өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэхэд ашиглахыг илүүд үзнэ.
Хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах төлөвлөгөө боловсруулах
Аймгийн Боловсрол, соёлын газар нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвтэй хамтран
соёлын өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг дурсгалт газар,
соёлын арга хэмжээ тус бүрээр боловсруулна. Менежментийн төлөвлөгөө нь дараах
зүйлсийг агуулсан байна. Үүнд,
1. Тухайн дурсгалт газар болон соёлын арга хэмжээний тодорхойлолт
2. Тухайн дурсгалт газар болон соёлын арга хэмжээ нь яагаад чухал бөгөөд сонирхол
татахуйц гэдэг талаарх үндэслэл
3. Тухайн дурсгалт газар болон соёлын арга хэмжээний үнэ цэнийг илтгэж буй зүйлийг
олж тогтоох
4. Тухайн дурсгалт газар, соёлын арга хэмжээнд аялал жуулчлал сөргөөр нөлөөлөх
эрсдэл ба тэрхүү эрсдлийг даван гарахад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөг Австралийн ИКОМОС-оос гаргасан ийм төрлийн төлөвлөгөөг
http://australia.icomos.org/publications/charters/ хаягаар орж үзнэ үү. Ингэхдээ
ашигласан материалыг олон улсын стандартын дагуу тавих ёстой. Тухайлбал,
http://www.getty.edu/conservation/field_projects/china/china_publications.html
гэх
мэт.
5. Уг төлөвлөгөөнд машины зогсоол, явган хүний зам, мэдээллийн самбар зэрэг дэд
бүтцийн хэрэгцээ шаардлагыг авч үзнэ.
6. Санхүүжилт олсны дараа тэрхүү төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлнэ.
Биет бус соёлын өвийн хувьд мөн ийм төрлийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа дээрх
зарчмуудыг мөн адил дагаж мөрдөнө.
Шалгуур хангасан дурсгалт газрыг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгүүлэх
ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар, Боловрол, соёлын газар, Соёлын өвийн төв зэрэг газрууд хамтран
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Хүн төрөлхтний биет бус өвийн төлөөллийн жагсаалт болон Яаралтай хамгаалах
шаардлагатай биет бус өвийн жагсаалтад нэр дэвшүүлэх боломжтой биет бус өвүүдийг
олж тогтооно. Эхлээд тухайн соёлын өвийн Монголын төдийгүй дэлхий дахины үнэ
цэнийг нотолсон тодорхойлолт, үндэслэлийг багтаасан урьдчилсан жагсаалт гаргана.
Дараа нь эдгээр өвийг Монголын үндэсний урьдчилсан жагсаалтад бүртгүүлнэ. Эцэст нь
дэлхийн өвд нэр дэвшүүлэх баримт бичгээ боловсруулна. Одоогоор Өмнөговь аймгийн
палеонтологийн дурсгалууд болох Баянзаг, Хэрмэн цав, Ёлын ам, Хонгорын элсний
дурсгалыг дэлхийн өвд бүртгүүлэхээр нэр дэвшүүлэх материал бэлтгэж байна.
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БҮЛЭГ 5
Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх, нийцүүлэх үйл явц
Энэ бүлгийн зорилго нь Өмнөговь аймагт соёлын өвийн холбогдолтой хууль дүрмийг
дагаж мөрдүүлэх үйл явцыг цогц тайлбарлахад оршино. Бид дараах хоёр төсөөллийг
хийсэн юм. Үүнд,
1. Засгийн газрын холбогдох бүх түвшинд соёлын өвийн мэргэжилтэн ажилладаг
байх.
2. Эдгээр мэргэжилтнүүд нь тухайн байгууллагынхаа нэрийн өмнөөс үйл
ажиллагаа явуулах эрхтэй байх.
Одоогийн нөхцөл байдалд Соёлын өвийн хуулиудыг дагаж мөрдөхөд бид өөр өөр
ойлголттой байдаг. Дагаж мөрдөх үйл явцыг Зураг 5.1-д үзүүлэв. Энэхүү бүтэц нь
ихээхэн боловсронгуй систем бөгөөд бидний зорилгод бүрэн нийцнэ. Бид энэхүү
системийг өнөөгийн нөхцөлтэй харьцуулан үзсэн ба өнөөгийн үе гат болгонд
харьцуулан авч үзсэн. Бидний гол зорилго нь оновчтой хууль тогтоомжийг даган
мөрдөх бүтцийг бий болгох явдал бөгөөд гэхдээ Өмнөговь аймагт явагдаж буй эдийн
засгийн өсөлтийн өндөрт хурд, , соёлын өвийн дэд бүтэц дутуу байдалд тохируулан
дунд хугацаанд үүнийг авч үзсэн. Энэхүү бүлгийн эцсийн хэсэг нь даган мөрдөлттэй
хамаарах бидний дунд хугацааны шийдлийг тусгасан юм.
Үе шат 1. Соёлын өвийн төслийг санаачлан эхлүүлэх
Аливаа төсөл хэрэгжүүлэгч нь БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газарт хандаж,
“Соёлын өвийн тухай” Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Төслийг
хэрэгжүүлэгч нь заавал уул уурхайн компани байх албагүй. Засгийн газрын агентлаг,
төрийн бус байгууллага, хувийн компани, орон нутгийн захиргаа, газар эзэмшигч зэрэг
ч байж болно. Энэ бүх төсөл хэрэгжүүлэгч нь уул уурхайгаас гадна бусад энгийн үйл
ажиллагаанууд ч бас багтана. Тэдгээр нь,
 Зам
 Хийн болон усны хоолой
 Уурхайн ам, дэд бүтэц
 Тээвэрлэх хоолой
 Хашаа
 Барилга байгууламж (тухайлбал, барилга болон худалдааны төв)
Төсөл хэрэгжүүлэгч нь БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газарт “Зорилгоо
илэрхийлсэн захидал” бичих хэрэгтэй бөгөөд үүнд дараах мэдээлэл багтсан байна.
Үүнд
 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
 Төслийн нэр
 Төслийн мөн чанар, болзошгүй аюулын төрөл
 Сүйдсэн хэсгүүдийг харуулсан төслийн газрын масштабтай газрын зураг
 Сүйдэж болзошгүй хугацаа
Үйл ажиллагааг явуулах зөвшөөрөл хүссэн захидлыг үйл ажиллагаа эхлэхээс дор хаяж
30 хоногийн дотор БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газарт ирүүлэх ёстой.
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Хуулийг дагаж мөрдөх үйл явц
Алхмууд
1. Төслийг эхлүүлэх

ШТГ- Шинжлэх ухаан, технологийн газар
ОТ- оролцогч талууд
ӨГАСӨТ- Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв

Зорилго тодорхойлсон захидал

Нэмэлт мэдээлэл
шаардлагатай юу?
Тийм
2.

Үгүй
ШТГ
гУТ
ГТГ
ӨГАСӨТ

Газрын хайгуул

Үгүй
ШТГ

Бүртгэл хийх хэрэгтэй юу?
Тийм
3.

Бүртгэл

Ажлын төлөвлөгөө болон
Судалгааны загвар

ӨГАСӨТ
Үгүй/сайжруулна

Батлах уу?

ШТГ
Тийм

Хээрийн ажил болон тайлан

ӨГАСӨТ
Үгүй/сайжруулна
ШТГ

Батлах уу?
4.

Үнэлгээ

Дурсгал
Тийм
ӨГАСӨТ

Ажлын төлөвлөгөө болон
Судалгааны загвар

Үгүй/сайжруулна
ШТГ

Батлах уу?
Тийм
Хээрийн ажил болон зөвлөмж

ӨГАСӨТ
Үгүй/сайжруулна
ШТГ

Тийм
Үнэ цэнэтэй юу?
5.

Тодорхойлолт

6.

Авран хамгаалах

Үгүй
СУГ, ОТ
Тийм

Авран хамгаалах төлөвлөгөө
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ӨГАСӨТ

ШТГ

Батлах уу?
Тийм
ӨГАСӨТ

Авран хамгаалах тайлан

Үгүй/сайжруулна
ШТГ

Батлах уу?
Тийм
Архивлах

ӨГАСӨТ

7. Зөвшөөрөл өгөх
Захидал бичих

ШТГ

БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь тухайн газар нутаг эвдэрч сүйдэхээс
өмнө ямар нэгэн арга хэмжээ талаар Өмнөговийн Соёлын өвийн төвд хандаж газрын
хайгуул хийлгэх хэрэгтэй, эсэх талаар төсөл хэрэгжүүлэгчид бичгээр хариу өгнө. Хэрэв
ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагагүй бол БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн
газрын хариу захидал нь зөвшөөрөл болж очно (Үе шат 7). Өмнө нь тухайн төсөл
хэрэгжиж буй газар нутагт соёлын өвийн судалгаа хийгдээд соёлын үнэт зүйлсэд аюул
учирч болзошгүйг тогтоосон, эсвэл төслийн газар нутаг ихээр сүйдсэн бөгөөд бүрэн
бүтэн үлдсэн нэг ч соёлын өв байхгүй тохиолдол байж болно.
Өнөөгийн нөхцөл байдал: “Соёлын өвийн тухай” Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх
нь төсөл хэрэгжүүлэгчийн хариуцлага юм. Гэвч ихэнх төсөл хэрэгжүүлэгчид нь энэ
хариуцлагаа ухамсарладаггүй бөгөөд энэ талаар Засгийн газрын холбогдох
агентлагтай холбоо барьдаггүй. Зарим компаниуд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн
юмуу Палеонтологийн хүрээлэнд шууд хандаж, түр зуурын арга хэмжээ авч өгөхийг
хүсдэг. Түүхийн хүрээлэнд угсаатны зүйн судалгаа хийлгэхээр ханддаг компани маш
ховор (Бидний мэдэж байгаагаар ийм судалгаа хийлгэх хүсэлт гаргасан ганц компани
бол Оюу Толгой төсөл юм).
Үе шат 2. Газрын хайгуул
БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газраас хайгуул хийх зөвшөөрөл авсан даруйд
төсөл хэрэгжүүлэгч нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвтэй холбогдоно. Тус төв
Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн мэдээллийн санг шалгаж, төслийн газрын дотор
эсвэл ойролцоо соёлын өв бүртгэгдсэн, тухайн төслийн газар нь соёлын өвийн бүртгэлд
хамрагдсан эсэхийг тодорхойлно. Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан уг
мэдээллийн сан нь археологи, палеонтологи, түүх, угсаатны зүйн өвийн талаар тусгай
GIS мэдээлэл агуулсан байна. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь мөн тухайн
газар нутаг ил болон далд археологийн дурсгалыг агуулж байж магадгүй, эсэхийг
тодорхойлох зорилгоор Өмнөговь аймгийн урьдчилсан загварыг хянан үзнэ. Энэ төв
төслийн газар нутагт байгаа соёлын өвийг бүртгэх, үнэлгээ хийх үүднээс судалгааг
үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай, эсэх талаар зөвлөмж тусгасан тайланг БСШУЯ-ны
Шинжлэх ухаан, технологийн газарт 14 хоногийн дотор явуулна. Энэхүү тайлан дараах
зүйлсийг агуулсан байна. Үүнд,
 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр
 Төслийн нэр
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Тайлан бичсэн хүний нэр, албан тушаал
Төслийн зорилго
Төслийн газар нутаг, түүнд хамарч буй бүх соёлын өвүүд болон тухайн газраас
10 км дотогш газар нутагт бүртгэлтэй өвүүдийг харуулсан GIS газрын зураг
 Төслийн газар нутаг болон хүрээлэн буй орчныг хамарсан урьдчилсан загварын
газрыг хамарсан GIS газрын зураг
 Тэмдэглэгдсэн өвүүдийн тодорхойлолт
 Соёлын өвийн бүртгэлд шаардлагатай зөвлөмж
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн тайланг хүлээн авсны дараа БСШУЯ-ны
Шинжлэх ухаан, технологийн газар цаашид судлах шаардлагатай, эсвэл ажлаа
үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн (Алхам 7) талаар хариуг 5 хоногийн дотор багтаан төсөл
хэрэгжүүлэгчид илгээнэ.
Өнөөгийн байдал: Өмнөговь аймагт соёлын өвийн иж бүрэн мэдээллийн сан байхгүй
байна. Тиймээс газрын хайгуул судалгаа хийгдэж байгаагүй.
Үе шат 3. Бүртгэл
Соёлын өвийг олж тогтоох үйл ажиллагаа нь ажлын төлөвлөгөө, судалгааны загвартай
байж эхэлнэ. Ихэнхи тохиолдолд ажлын төлөвлөгөө археологи, палеонтологи, түүх,
угсаатны зүйн зэрэг бүх төрлийн соёлын өвийг хамарсан байх ёстой.
Уг ажлын төлөвлөгөө археологи, палентологи, угсаатны зүйн өвүүдэд түлхүү
чиглэгдэнэ. Өв тус бүрийн төлөвлөгөөг тусад нь гаргаж болно. Эсвэл энэ ажлууд
хоорондоо уялдсан бол нэгтгэн хийж болно. Ажлын төлөвлөгөө дараах зүйлсийг
агуулсан байна. Үүнд,
 Төслийн нэр, байршил, санхүүжүүлэгч агентлаг, компани, ажлын төлөвлөгөө
бэлтгэж байгаа газрын нэрийг багтаасан нүүр хуудас
 Төслийн зорилго
 Хуулийн этгээд
 Судалгааны загвар
o Байгаль, соёлын түүхийн талаар мэдээлэл
o Судалгааны сэдэв, асуултууд
o Өгөгдөл мэдээлэлд тавигдах шаардлага
 Ажлын төлөвлөгөө
o Археологи
 Дурсгалын тодорхойлолт
 Судалгааны аргачлал
 Баримтжуулах журам
o Палеонтологи
 Дурсгал/байршлын тодорхойлолт
 Судалгааны аргачлал
 Баримтжуулах журам
o Угсаатны судлал
 Ярилцлагын аргачлал
 Дурсгал/ байршлын баримтжуулалт
 Баримтжуулалт хийхэд тавигдах шаардлага
 Баримтуудаа хадгалж архивлах /Curation/
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Боловсон хүчин
Ажлын хуваарь
Төсөв

Ажлын төлөвлөгөөг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвөөс БСШУЯ-ны Шинжлэх
ухаан, технологийн газарт зөвшөөрөл авахаар хүргүүлнэ. Шинжлэх ухаан, технологийн
газар нь 30 хоногийн дотор бичгээр хариу өгнө. Хэрэв Шинжлэх ухаан, технологийн
газар шаардлагатай гэж үзвэл Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажлын
төлөвлөгөөнд засвар оруулна. Төлөвлөгөө нэгэнт батлагдвал Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв хээрийн судалгаандаа орно.
Хээрийн судалгаа дууссаны дараа Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв соёлын өвийн
тайлан бичнэ. Тайлан нь соёлын өвийн төрөл тус бүрээр тусдаа эсвэл нэгдсэн тайлан
байж болно. Бүх тайлангууд тухайн соёлын өв үнэ цэнэтэй, үнэ цэнийг үнэлэх судалгаа
цаашид хийх шаардлагагүй өв, эсвэл үнэ цэнэтэй байж болох ч түүнийг үнэлэх судалгаа
цаашид хийх шаардлагатай зэрэг менежментийн зөвлөмжүүдэд чиглэсэн байна.
Тайлангууд нь дараах зүйлсээс бүрдэнэ.
 Нүүр хуудас
 Тойм
 Талархлын үг
 Гарчиг
 Зургийн жагсаалт
 Хүснэгтийн жагсаалт
 Үндсэн мэдээлэл
a. Төслийн тодорхойлолт
b. Хуулийн этгээд (холбогдох хууль, журам, конвенциуд)
 Судалгааны загварын хураангуй
 Аргачлал
 Үр дүн (соёлын өвийн төрлийн хувьд боломжтой тохиолдолд)
a. Дурсгалын тодорхойлолт
b. Дүн шинжилгээ
 Боловсруулалт дүн шинжилгээ
 Менежментийн зөвлөмж
 Ашигласан материал
 Хавсралт
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь бүртгэлийн тайланг БСШУЯ-ны Шинжлэх
ухаан, технологийн газарт хүргүүлнэ. Хэрэв ямар нэгэн өв олдоогүй эсвэл олдсон ч
тухайн өв нь үнэ цэнэгүй бол Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв цаашид соёлын
өвийн судалгааны ажил хийх шаардлагагүй бөгөөд төсөл цаашид үйл ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэн явуулж болно гэсэн зөвлөмж гаргана. Шинжлэх ухаан, технологийн газар
тайланг 45 хоногийн дотор хянан үзнэ. Хэрэв Соёл, урлагийн хороо зөвшөөрч байвал
тухайн төсөл “Соёлын өвийн тухай” Монгол улсын хуульд нийцэж байгаа бөгөөд ажлаа
цаашид үргэлжлүүлж болно гэдгийг тодорхойлсон албан ёсны мэдэгдлийг төсөл
хэрэгжүүлэгчид өгнө (Алхам 7).
Хэрэв тухайн олдвор нь үнэ цэнэтэй, эсвэл үнэ цэнэтэй байж болохыг Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвөөс зөвлөвөл Шинжлэх ухаан, технологийн газар
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зөвлөмжийг тэр байдлаар нь батлах эсвэл засч сайжруулахыг хүснэ. Нэгэнт Шинжлэх
ухаан, технологийн газар тайланг баталвал Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
тухайн өвийг үнэлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Өнөөгийн байдал: Ихэнх уул уурхайн компаниуд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнд шууд
хандаж археологийн судалгаа хийлгэдэг бөгөөд палеонтологийн судалгааг үүнтэй
уялдуулдаг. Археологийн хүрээлэн нь ямар төрлийн судалгаа хийх шаардлагатай
болон юу хийх шаардлагатай байгаа талаар тодорхойлолт гаргах ажлыг хариуцна.
Археологийн хүрээлэн зөвлөмж гаргаж, өөр газрын оролцоогүйгээр хадгалж
хамгаалах арга хэмжээ авч байна.
Үе шат 4. Үнэлгээ
Соёлын өвийн үнэлгээг эхлээд археологи, палеонтологийн өвд хийнэ. Хувь хүний болон
нутгийн иргэдийн үнэт зүйлс тухайн өвд хадгалагдаж байгаа учраас уламжлалт болон
тахилгат газар нутаг нь чухал байдаг. Тэдгээрийн гадаад бүрэн бүтэн байдал нь бас ач
тустай. Эдгээр өвүүдийг ерөнхийд нь бүртгэж, үнэлгээ хийнэ.
Археологи, палеонтологийн өвийн шинжлэх ухааны ач холбогдлыг үнэлэхийн тулд
тухайн өвийн агуулга, мөн малтлага хийхийн өмнө нэмэлт мэдээлэл болж өгөх
боломжийн талаар тодорхой ойлголттой байхыг шаарддаг. Соёлын өвийн үнэлгээ нь
өвийн бүрэн бүтэн байдал (жишээ нь аль хэсэг нь бүрэн бүтэн, аль нь гэмтсэн) болон
өвийн мөн чанар, бүтцэд чиглэнэ. Үнэлгээ ихэнхидээ бага зэрэг туршилтын малтлага
хийх шаардлагатай болдог бөгөөд энэ нь бүрэн бүтэн хэсэг байгаа эсэх, археологи,
палеонтологийн дурсгалын төрөл, холбогдох он цаг, тухайн өвийн хосгүй үнэ цэнийг
олж тогтоох зорилготой. Гадаад байдалд нь ажиглалт хийсний үндсэн дээр тухайн
өвийг үнэ цэнэтэй гэж үнэлсэн тохиолдолд туршилтын малтлага явуулах бөгөөд
ингэснээр тухайн өвийг хадгалж хамгаалах зохих арга хэмжээг авах боломжтой.
Соёлын өвийн үнэлгээ хийхэд бүртгэлийн адил мөн ажлын төлөвлөгөө, судалгааны
загвар байх шаардлагатай. Энэ ажлын төлөвлөгөө нь дараах зүйлсээс бүрдсэн байх нь
зүйтэй. Үүнд,
 Төслийн нэр, байршил, санхүүжүүлэгч агентлаг, компани, ажлын төлөвлөгөө
бэлтгэж байгаа газрын нэрийг багтаасан нүүр хуудас
 Төслийн зорилго
 Хуулийн этгээд
 Судалгааны загвар
o Байгаль, соёлын түүхийн талаар мэдээлэл
o Судалгааны сэдэв, асуултууд
o Өгөгдөл мэдээлэлд тавигдах шаардлага
 Ажлын төлөвлөгөө
o Археологи
 Туршилтын малтлага
 Хээрийн баримтжуулалт хийх журам
 Лабораторийн дүн шинжилгээ
o Палеонтологи
 Туршилтын малтлага
 Хээрийн баримтжуулалт хийх журам
80







 Лабораторийн дүн шинжилгээ
Баримтжуулалт хийхэд тавигдах шаардлага
Баримтуудаа хадгалж архивлах /Curation/
Боловсон хүчин
Хуваарь
Төсөв

БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь 14 хоногийн дотор ажлын
төлөвлөгөөг хянан үзэж түүнийг баталгаажуулна, эсвэл сайжруулахыг шаардана.
Баталгаажуулсан тохиолдолд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв ажлын
төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлнэ. Хээрийн судалгаа явуулж, шаардлагатай гэвэл
лабораторийн болон мэргэжлийн түвшний туршилт хийнэ. Үнэ цэнийн талаар
зөвлөмжийн зэрэгцээ олдворын тайланг бүртгэлийн тайлангийн адил загвараар хийнэ
(дээрээс үзнэ үү).
Өнөөгийн байдал: Монголд албан ёсны үнэлгээ хийгддэггүй. Түүний оронд ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэнгээс ямар ч ажлын төлөвлөгөө гаргаж, батлуулалгүйгээр
бүртгэл ба үнэлгээг хамтатган ерөнхийд нь явуулдаг.
Үе шат 5. Үнэ цэнийг тодорхойлох
Бидний дагаж мөрдөх үйл явцын хамгийн чухал алхам нь чухам ямар өвийг үнэ цэнэтэй
гэж үзэх, тэрхүү үнэ цэнэтэй өвд ямар аюул нүүрлээд байгаа, уг аюул заналыг хэрхэн
багасгах, эсвэл дасан зохицох талаар төсөл хэрэгжүүлэгчийн зүгээс юу хийх
шаардлагатайг тодорхойлох юм. Энэ алхам төсөлд оролцогч талууд болон соёлын өвд
тодорхой хэмжээгээр холбогдогч талуудын бүгдийнх нь оролцоог шаарддаг. Эдгээр
оролцогчид нь
 БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газар
 Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
 ШУА (Археологи, Палеонтологи, Түүхийн хүрээлэн. Нэг ба түүнээс илүүг
оролцуулсан байх)
 Төсөл хэрэгжүүлэгч (тухайлбал, “Оюу Толгой” төсөл)
 Олон нийт буюу нутгийн хүмүүс
o Зөвлөх хороо
o Мэргэжлийн шинжлэх ухааны хороод
o Төрийн бус байгууллага
o Аймаг, сумын захиргаа, соёлын төв, музей
o Олон нийт
o Тусгай сонирхогч бүлэг (тухайлбал, хөгшчүүл, малчид)
o Уламжлалт мэргэжилтнүүд
o Айл өрх, хувь хүн (ялангуяа тухайн уламжлалт болон тахилгат өвтэй
холбоотой)
Тухайн төслийн хувьд сонирхогч талуудыг олж тогтоох нь БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан,
технологийн газрын үүрэг юм. Үүнд төсөл хэрэгжүүлэгч Шинжлэх ухаан, технологийн
газарт тусалж болно. Магадгүй төсөл хэрэгжүүлэгч ба Археологийн хүрээлэн энэхүү
төсөлд сонирхогч талыг хамгийн сайн мэдэж байж болох юм. Харин археологчид
судалгаа явуулж байхдаа орон нутгийн янз бүрийн бүлэглэлүүдтэй харилцаж байдаг.
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Бүх сонирхогч талуудад өнөөдрийг хүртэл цуглуулсан соёлын өвийн талаар
баримтжуулалтуудыг өгнө. Үүнд газрын хайгуул, ажлын төлөвлөгөө, бүртгэл болон
үнэлгээний тайлан зэрэг орно. Талууд 45 хоногийн дотор Шинжлэх ухаан, технологийн
газарт тайлбараа өгнө. Хэрэв оролцогч талууд тухайн төслийн талбайд чухал үнэ
цэнэтэй соёлын өв байхгүй гэдэгт санал нэгдвэл Шинжлэх ухаан, технологийн газар
төсөл хэрэгжүүлэгчид ажлаа үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн захидал бичнэ (Алхам 7).
Хэрэв талууд тухайн газарт нэг ба түүнээс дээш үнэ цэнэтэй өв байна гэж үзвэл
Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь төсөл хэрэгжүүлэгчид тухайн өвд учирч буй
төслийн нөлөөг зөөлрүүлэх зорилготой авран хамгаалах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх
шаардлагатайг мэдэгдэнэ. Хэрэв талууд тохиролцохгүй бол Шинжлэх ухаан,
технологийн газар бүх талуудыг оролцуулсан, эсвэл санал зөрөлдөөнтэй байгаа
талуудыг оролцуулсан албан ёсны уулзалт зохиож болно. Энэ хуралдаан нь
тохиролцсоноор телефон болон дижитал байдлаар байж болно. Мөн нэг ба түүнээс
дээш талуудын хүсэлтээр газар дээр нь очиж танилцаж бас болно.
Хэлэлцүүлгийн үр дүнд соёлын өвийн үнэ цэнийн талаар эсвэл тухайн өв төсөлд
нэрвэгдэж байгаа талаар санал нэгтэй тохиролцоонд хүрч болно. Хэрэв ингэж
зөвшилцөж чадахгүй бол Шинжлэх ухаан, технологийн газар эцсийн шийдвэрийг гаргах
бөгөөд бүх талуудад мэдэгдэнэ.
Өнөөгийн байдал: Монголд соёлын өвийн үнэ цэнийг тодорхойлох албан ёсны журам
байхгүй байна. Археологийн хүрээлэн л археологийн дурсгалын үнэ цэнэ, түүнийг
аварч хамгаалах талаар ажилладаг. Палеонтологийн дурсгалын хувьд
Палеонтологийн хүрээлэн нь үүнтэй ижил эрхтэй. Угсаатны зүйн өвийн хувьд
Түүхийн хүрээлэн байгаа ч тэгэж ажиллахгүй байна.
Үе шат 6. Хадгалан хамгаалах
Аливаа чухал үнэ цэнэтэй дурсгалыг авран хамгаалах нь хадгалж хамгаалах зайлшгүй
шаардлагатай гэдгийг нь тодорхойлсон байдлаас шалтгаална. Шинжлэх ухааны ач
холбогдолтой өвүүдийн хувьд авран хамгаалах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн шат
дараатай үзлэг шалгалтын байдлаар явагддаг. Угсаатны бүлэг, шашин, нутгийн иргэд,
эсвэл айл өрхийн хувьд оюун санааны болон түүхэн уламжлалын үнэ цэнэ, ач
холбогдолтой өвүүдийг тахих, овоо босгох, нөхөн сэргээх, боловсролын хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх зэрэг янз бүрийн байдлаар хадгалж хамгаалж болно.
Ерөнхийдөө хамгийн тохиромжтой арга зам бол шууд нөлөөллийн бүсийг дахин зохион
байгуулах замаар чухал үнэ цэнэтэй дурсгалуудыг шууд нөлөөллийн бүсээс гаргах арга
зам юм. Ийнхүү зайлсхийх арга нь чухал үнэ цэнэтэй дурсгалыг зүгээр орхихоос илүү
хялбар боловч мөн л менежментийн арга хэмжээ шаарддаг. Тухайлбал, зам тавихдаа
тухайн дурсгалыг тойруулж болно. Гэхдээ зам тавьж, засч байх явцад тонуулчид
дурсгалд халдах аюултай. Тиймээс зайлсхийх аргын зэрэгцээ тухайн дурсгалыг
тойруулан хашаа барьж, харж хамгаалах зэрэг менежментийн арга хэмжээ авах
шаардлагатай. Тухайн зам дурсгалд нөлөөлөхгүй байлаа ч дурсгал усанд автаж, хөрс нь
нурах аюултай. Тиймээс зайлсхийх аргыг хэрэглэхдээ байгалийн байдлыг мөн тооцох
шаардлагатай. Эцэст нь хэдийгээр дурсгалыг аюулаас зайлуулсан ч түүний зарим хэсэгт
малтлага хийж, судлан шинжлэх нь чухал юм.
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Шинжлэх ухаан, технологийн газраас авран хамгаалах шаардлагатай гэж мэдэгдсэн
даруйд төсөл хэрэгжүүлэгч нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвтэй холбогдож,
тэднээс тусламж хүсэх хэрэгтэй. Төсөл хэрэгжүүлэгч болон Соёлын өвийн төв нь
хадгалж хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах гэрээний нөхцлийг тохирох ёстой. Авран
хамгаалах ажил нь цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө их шаарддаг учраас тэд Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвөөс нарийвчилсан санал авах шаардлагатай. Талууд
ойлголцолд хүрвэл Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь дараах зүйлсийг агуулсан
авран хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулна. Үүнд,
 Төслийн тодорхойлолт болон хуулийн этгээд
 Олж тогтоох болон үнэлгээ хийх ажлын хураангуй
 Ач холбогдлын талаар тодорхойлолт
 Хохирлыг багасгах төлөвлөгөө
o Археологи, палеонтологийн дурсгалт газар
 Хээрийн арга
 Лабораторийн арга
o Тахилгат газар нутаг
 Зан үйл
 Тахилгат шинж чанарыг шинжлүүлэх
 Боловсролын хөтөлбөр
 Олон нийтийн хөтөлбөр
 Урамшуулал
o Боломжийг хайх
 Бүтээн байгуулалтад хяналт шалгалт хийх,
 Онц яаралтай, ослын малтлага
 Тайлан болон тайлагнах хуваарь
 Мэдээлэл боловсруулалт
 Боловсон хүчин
 Төсөв
 Хугацаа, хуваарь
Дагаж мөрдөх үйл явцын бусад алхмын адилаар авран хамгаалах төлөвлөгөө нь
соёлын өвийн төрөл бүрийн хувьд тусдаа төлөвлөгөө эсвэл бүх өвийг нэгтгэсэн нэг
хөтөлбөр боловсруулж болно.
БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газар нь 30 хоногийн дотор авран хамгаалах
төлөвлөгөөг баталгаажуулах эсвэл засч сайжруулах талаар хариу өгнө. Баталсан
тохиолдолд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв авран хамгаалах ажиллагааг
хэрэгжүүлнэ. Археологи, палеонтологийн дурсгалын хувьд авран хамгаалах
төлөвлөгөөний хээрийн болон лабораторийн хэсгүүдийг хийж дууссаны дараа
олдворуудыг шинжилж боловсруулсан эрдэм шинжилгээний тайланг гаргана. Үүнтэй
адилаар угсаатны зүйн болон түүхийн дурсгалт газруудын авран хамгаалах ажил болон
түүний үр дүнг тодорхойлсон тайланг авран хамгаалах ажиллагаа дууссаны дараа
боловсруулна. Тайлан гаргах хугацааг авран хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгах бөгөөд
тайлангийн төслийг хоёр жилээс хэтрүүлэлгүй ирүүлэх ёстой. Тайлан нь дараах
агуулгатай байна. Үүнд,
 Нүүр хуудас
 Тойм
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Талархлын үг
Зургийн жагсаалт
Хүснэгтийн жагсаалт
Танилцуулга
o Төслийн зорилго
o Хуулийн этгээд
o Төслийн тухай
o Олдворуудын хураангуй
Ерөнхий мэдээлэл
o Байгаль орчин
o Түүхийн өмнөх үед байсан байгаль орчны байдал
o Соёл
Судалгааны загвар
o Судалгааны асуулга
o Өгөгдөлд тавигдах шаардлага
Аргачлал
o Хээрийн
o Лабораторийн
o Бүтээн байгуулалтын ажлаас өмнө болон хойно хээрийн хяналт шалгалт
o Олон нийтийн хөтөлбөр (тухайлбал, дотоодын аялал)
Дурсгалын тодорхойлолт
Дүн шинжилгээ
Тайлал
Ашигласан материал
Хавсралт

Тайлангийн төслийг бүх талуудад тараана. Тайлангуудын хэмжээ, бүрдэл нь тухайн
төслөөс хамааран өөр өөр байх учраас тухайн тайланг хянан үзэх хугацаа нь мөн янз
бүр байна. Тайланг хянах хугацааг талууд тохиролцох ёстой. БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан,
технологийн газар тайлангийн төсөлд оролцогч талуудаас өгсөн санал дүгнэлтийг
нэгтгэн Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд өгнө. Ингээд тайланг эцэслэн ШУА-ийн
ивээл дор хэвлэн гаргана.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв тухайн төсөлтэй холбоотой бүх судалгааны
баримтыг эрх бүхий газарт өгч хадгалуулна. Эдгээр баримтууд нь дараах зүйлсийг
агуулсан байна. Үүнд,
 Савлаж, тэмдэг тавьсан олдвор
 Савлаж, тэмдэг тавьсан хөрсний дээжис
 Гэрэл зураг
 Газрын зураг
 Хэлбэр (дурсгалын хэлбэр, малтлагын хэлбэр гэх мэт)
 Хээрийн тэмдэглэл
 Жагсаалт (баглаа боодол, зураг, дээжийн жагсаалт гэх мэт)
 Дүн шинжилгээний мэдээлийн сан
Физик болон дижитал цуглуулгууд нь холбоотой байх нь зүйтэй. Бүх дижитал
файлууд нь зохих мета мэдээллийн санг агуулсан байх нь зүйтэй.
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Олдвор болон баримтууд нь Өмнөговь аймагт хадгалагдан үлдэнэ. Онцгой хадгалалалт
хамгаалалт шаардлагатай эд зүйлсийг Улаанбаатарт авчрах талаар Археологи ба
Палеонтологийн хүрээлэн зохих арга хэмжээг авна.
Өнөөгийн байдал: Соёлын өвүүдийг авран хамгаалах ажлыг зохицуулсан албан ёсны
дүрэм журам байхгүй байна. ШУА-ийн хүрээлэнгүүд нь ажлаа хэрхэн явуулах, яаж
үнэлэхээ өөрсдөө шийддэг. Бараг ихэнхи дурсгалыг Улаанбаатарт авчирдаг.
Үе шат 7. Төслийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрөх
Хадгалагч этгээд (Шинжлэх ухаан технологийн сангийн Номын сан) нь БСШУЯ-ны
Шинжлэх ухаан, технологийн газарт судалгааны үр дүнд бий болсон бүх цуглуулгыг
авсан болохоо мэдэгдэнэ. БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан, технологийн газар түүнээс хойш 5
хоногийн дотор төслийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулахыг зөвшөөрсөн захидал
явуулна.
Өнөөгийн байдал: Албан ёсны зөвшөөрөл өгдөггүй. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь өөрсдөө
шийдвэр гаргадаг.
Хууль, тогтоомжид нийцүүлэх түр хугацааны арга хэмжээ
Одоогоор Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулагдаагүй байгаа бөгөөд
Боловсрол, соёлын газарт дээрх үйл ажиллагааг явуулах археологчийн орон тоо,
чадавхи байхгүй байна. Соёлын өвийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай
зохион байгуулалтын хоёр бүтэц ойрын хугацаанд байгуулагдахгүй. Тиймээс түр
хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг олох шаардлагатай.
Түр хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлохдоо бид санал болгож буй
хууль эрх зүйн орчинг хүчин төгөлдөр болгоход саад болох үйл ажиллагаа явуулахгүй
байх хэрэгтэй. Үүрэг хариуцлагаа Засгийн газрын зохих агентлагт шилжүүлэхээс
татгалзахад хэцүү байдал үүсгэхгүй байх бүтэц бидэнд хэрэгтэй юм.
Бид одоогийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж, соёлын өвийн зохицуулалтыг
хэрэгжилтээс тусад нь авч үзэхийг санал болгож байна. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг хариуцах бөгөөд олон улсын соёлын өвийн
мэргэжилтнүүд нь Монголын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт
орж, Соёл, урлагийн газар түүнийг хариуцах бүрэн чадавхитай болох хүртэл Соёл,
урлагийн газар дээр соёлын өвийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллана. Дээр дурдсан
алхмуудыг хянахад дараах үйл явцыг санал болгож байна. Үүнд,
1. Төслийн үндэслэл: Төсөл хэрэгжүүлэгч нь газар хөндөж, соёлын өвд нөлөөлж
мэдэхүйц үйл ажиллагаа явуулах үндэслэлээ ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнд мэдэгдэнэ.
2. ШУА-ийн газар дээр нь очиж судалгаа явуулж, шаардлагатай бол бүртгэл,
үнэлгээний төсөв, үйл ажиллагааны хамрах хүрээг боловсруулна. Хэрэв
палеонтологийн болон угсаатны зүйн дурсгал илэрвэл ШУА-ийн холбогдох
хүрээлэн, төв судалгаа явуулах төсөв, ажлын төлөвлөгөө боловсруулна.
Ажлын төсөв, хамрах хүрээг олон улсын мэргэжилтнүүд хянан үзнэ. Үүнийг 7
өдрийн дотор багтаан хийнэ.
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Төсөл хэрэгжүүлэгч баталгаажуулсны дараа хээрийн судалгааг эхлүүлнэ.
Судалгааны явцад олон улсын мэргэжилтнүүдтэй утсаар ярих, цахим
шуудангаар харилцах, газар дээр нь очиж үзэх зэргээр зөвлөлдсөний үр дүнд
сорил малтлага хийх зөвлөмж гаргана. Олон улсын мэргэжилтнүүд
зөвлөмжийг баталж, албан ёсны шийдвэр гаргана. Сорилын малтлагыг
хээрийн судалгааны дараа завсарлалгүй шууд хийх бөгөөд шаардлагатай бол
ажилтан авна.
4. Сорилын малтлага нь бүх газар нөлөөллийг бууруулах зорилготой боловч
томхон газруудад бас хийнэ. Түүний дараа малтлагын үр дүнд дүн
шинжилгээ хийх, баримтжуулах, хадгалах ажилд санхүүжилт авсны үндсэн
дээр төсөл хэрэгжүүлэгчийг ажлаа цааш нь үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн
мэдэгдэл ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс хийнэ.
5. Соёлын өв багатай газарт малтлага, ёслолын арга хэмжээ, олон нийтийг
хамарсан хөтөлбөр зэрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай. ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэн хээрийн бүртгэл, үнэлгээний ажил дууссаны дараа 30
хоногийн дотор авран хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулна. Олон улсын
мэргэжилтнүүд нь тухайн төлөвлөгөөг 7 хоногийн дотор хянан үзэх бөгөөд
төсөл хэрэгжүүлэгч зөвшөөрсний дараа хээрийн судалгааг эхлүүлнэ. Хээрийн
судалгаа дууссаны дараа малтлагын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх,
баримтжуулах, хадгалах ажилд санхүүжилт авсны үндсэн дээр төсөл
хэрэгжүүлэгчийг ажлаа цааш нь үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн мэдэгдэл ШУАийн Археологийн хүрээлэнгээс хийнэ.
6. Дүн шинжилгээ хийх болон баримтжуулах үе шат нь ажлын төсөв, хамрах
хүрээг олон улсын мэргэжилтнүүд хянаж, төсөл хэрэгжүүлэгч
баталгаажуулсны дараа хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ шат нь 2 жилээс илүүгүй
хугацаанд үргэлжилнэ. Хадгалалт нь олон улсын мэргэжилтэн хянаж, үйл
ажиллагааны тайланг эцэслэсний дараа хийгдэнэ.
3.

Энэхүү түр зуурын арга хэмжээ байнгын хэлбэрт шилжинэ гэж бид найдаж байна.
Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөн дээр Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг байгуулж,
ажиллуулж эхлэхэд 2 жил шаардагдана гэж тооцоолсон. Хууль, тогтоомжид
нийцүүлэхтэй холбоотой бүх үүргүүд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгээс Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвд шилжинэ гэж бид найдаж байна. “Соёлын өвийн тухай”
хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад 2 жил шаардлагатай. Соёл, урлагийн газарт мөн
нэг ба түүнээс дээш соёлын өвийн мэргэжилтэн байх шаардлагатай.
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Бүлэг 6

Чадавхийг бэхжүүлэх
Өмнөх бүлэгт бид соёлын өвийн хөтөлбөрүүдийн төрөл болон тэдгээр хөтөлбөрүүд
хэрхэн хэрэгжих вэ гэдэгтэй танилцуулсан билээ. Эдгээрийг хэрэгжүүлж буй хүмүүс
зохих төвшинд бэлтгэгдсэн археологи, палеонтологи, антропологи, түүх, боловсролын
болон музей судлалын мэргэжлийн туршлагатай байсан тохиолдолд хөтөлбөрүүд
амжилт олох юм. Учир нь соёлын өвийн судалгаа нь маш олон салбарыг хамардаг ба
эдгээр судалгаануудыг нэг хүн хийх боломжгүй байна. Энэхүү бүлэгт археологи,
палеонтологи, антропологи болон түүхийн судалгаа хийхэд шаардагдах мэргэжлийн
мэдлэг дадлагын тухай авч үзнэ. Соёлын өвийн судлаачид нь зохион байгуулах,
удирдах чадвартай байх ёстой гэдгийг энд дурдах нь зүйтэй болов уу. Энэхүү
хэлэлцүүлэг нь мэргэжлийн боловсон хүчний тухай асуудлаар эхлэж мэргэжлийн бус
хүмүүсийг хэрхэн сургах талаар өгүүлсэн хэсгээр дуусгавар болно.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв болон ШУА
ШУА
ШУА-ийн СӨХ-т гүйцэтгэх гол үүрэг нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд зохион
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. Үндэсний музейн дэмжлэгтэй ШУА-ийн
холбогдох хүрээлэнгүүдийн захирал болон/эсвэл тэдний төлөөллөөс бүрдэх Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвийн Захирлуудын зөвлөл байгуулагдсанаар энэхүү үүргээс
чөлөөлөгдөнө. Түүнчлэн ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв байгуулагдах хүртэл хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан ажиллана.
ШУА-ийн холбогдох орон тоо:
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн Захирлуудын зөвлөлийн дарга:
Захирлуудын зөвлөлийг зарлан хуралдуулж, удирдан зохицуулах үүрэгтэй. Захирал нь
Зөвлөлд хүрээлэн тус бүр болон Үндэсний музейн төлөөлөл оролцох байдлыг хангана.
Захирлуудын зөвлөл даргаа сонгох бөгөөд дарга нь ШУА-ийн ерөнхийлөгчид ажлаа
шууд тайлагнана. Дарга нь Захирлуудын зөвлөл болон гүйцэтгэх захирлыг хооронд нь
холбоно.
Захирлууд: Археологи, палеонтологи, түүх, хэл шинжлэлийн хүрээлэнгүүдийн
захирлууд эсвэл тэдний төлөөллүүд нь Захирлуудын зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдоно.
Үндэсний музейн захирал, эсвэл түүний төлөөлөл Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн
төвийн Захирлуудын зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдоно. Зөвлөл Өмнөговь аймгийн
соёлын өвийн төвийн соёлын өвийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн асуудлыг
зохицуулна.
ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн дэд захирал: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төв байгуулагдах хүртэл ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн дэд захирал нь Соёлын
өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг санаачлан хэрэгжүүлэх үүргийг
гүйцэтгэн. Тэрээр мөн Захирлуудын зөвлөлийг байгуулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлэхийн зэрэгцээ, УИХ-ын гишүүдтэй хамтран ажиллаж Соёлын өвийн хуульд нэмэлт
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өөрчлөлт оруулах, хууль тогтоомж даган мөрдөх хөтөлбөрийг хянах, олон нийтийн
хөтөлбөрийг эхлүүлэх зэрэг үүргийг хүлээнэ. Соёлын өвийн төв байгуулагдсаны дараа
дэд захирал нь Соёлын өвийн төвийн гаргасан даган мөрдөлтийн тайланг хянан үзэж
тэдгээрийг яаманд хүргүүлэх ба мөн шаардлагатай үед Сослын өвийн төв туслалцаа
үзүүлнэ.
Хамгаалах нэгжийн захирал, ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн: Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв байгуулагдах хүртэл ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнгийн Авран
хамгаалах газрын захирал Өмнөговь аймаг дахь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт
тавина. Зөвхөн археологийн хууль эрх зүйн орчныг хянаад зогсохгүй палеонтологи,
угсаатны зүйн асуудалд давхар хяналт тавина. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
байгуулагдсаны дараа ШУА-ийн Авран хамгаалах газрын захирал тус төвөөс
боловсруулсан археологийн холбогдолтой тайланг хянан үзэх бөгөөд шаардлагатай
бол дэмжлэг үзүүлнэ.
Туслах ажилтан: Зөвлөлийн гишүүд ажил үүргээ гүйцэтгэхэд туслах ажилтнуудтай
байна. Ажилтнууд нь зохион байгуулалтын ажил, үйлчилгээ, даргаас үүрэг болгосон
бусад ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
Гүйцэтгэх захирал: Гүйцэтгэх захирал нь СӨХ-ийн хэрэгжилтийг хариуцна. Мөн
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон
санхүүгийн асуудлыг удирдан зохицуулна. Түүнд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвийн Захирлуудын зөвлөл чиглэл өгөх бөгөөд ажилтан авч ажиллуулах, удирдах, аж
ахуйн асуудлыг хариуцах, аймаг, сумын мэргэжилтнүүд болон Өмнөговь аймаг дахь
соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх сонирхолтой хүмүүстэй хамтран
ажиллах, “Соёлын өвийн тухай” хуулийг өөрчлөн шинэчлэхэд УИХ, Засгийн газрын
гишүүдтэй хамтран ажиллах, улс орны болон Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн
бодлогыг тодорхойлоход туслах, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлэх, Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн
төвийг судлах дотоодын болон гадаадын судалгааг хөхиүлэн дэмжих зэрэг үүрэг
хүлээнэ.
Гүйцэтгэх захирал нь археологи, палеонтологи, антропологи, эсвэл түүхийн ухааны
магистр, эсвэл докторын (илүүд үзнэ) зэрэгтэй байна. Говийн бүсэд 5 жил судалгааны
ажил хийсэн туршлагатай, “Соёлын өвийн тухай” Монгол улсын хууль, бусад хууль
тогтоомж, олон нийтийг хамарсан хөтөлбөрийн талаар сайн мэдлэгтэй байна. Тэрээр
эрдэмтэд, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарын төлөөлөгчид, Засгийн газрын
гишүүд, төрийн бус байгууллага, олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллага,
сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийт зэрэг бүх салбарын төлөөлөгчидтэй багаар ажиллах
чадвартай байна.
Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хөтөлбөрийн Захирал: Хууль,
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хөтөлбөрийн Захирал нь Соёлын өвийг хамгаалах
тухай хуулийн дагуу уул уурхайн компаниудыг соёлын өвийн жилийн хураамжаа төлөх
явдлыг хариуцна. Түүнчлэн биет соёлын өвийг олж тогтоох, үнэлэх, авран хамгаалахад
археологич, палеонтологич, угсаатны зүйч нарт хяналт тавина. Хэрэв шаардлагатай бол
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археологи, палеонтологи, антропологи, архитектурын түүх, хадгалалт, сэргээн
засварлалтын салбарт мэргэжлийн болон техникийн ажилтнуудыг удирдан чиглүүлэх
бөгөөд шинжээчдийн зөвлөлгөөг авна.
Гүйцэтгэх захирал нь археологи, палеонтологи, антропологи, эсвэл түүхийн ухааны
магистр, эсвэл докторын (илүүд үзнэ) зэрэгтэй байна. Говийн бүсэд 5 жил судалгааны
ажил хийсэн туршлагатай, “Соёлын өвийн тухай” Монгол улсын хууль тогтоомж, олон
нийтийг хамарсан хөтөлбөрийн талаар мэдлэгтэй байна.
Ахлах археологич: Ахлах археологич нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд явагдах
аливаа археологийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Тухайлбал, археологийн
холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, археологийн судалгаа, олон нийтийг
хамарсан археологийн хөтөлбөр зэрэг үйл ажиллагаа орно. Тэрээр ажлын төлөвлөгөө,
судалгааны загвар, судалгааны тайлан, эрдэм шинжилгээний бүтээл, олон нийтэд
түгээх, нийтлэх зэрэг тайлан, баримт бичгийг хариуцна. Ахлах археологич нь
удирдлагын тавьсан шалгуурыг хангасан байх ёстой бөгөөд Говийн бүсэд 5 жил
археологийн судалгаа хийсэн туршлагатай байна.
Ахлах палеонтологич: Ахлах палеонтологич нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд
явагдах аливаа палеонтологийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Тухайлбал,
палеонтологийн холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, палеонтологийн
судалгаа, олон нийтийг хамарсан палеонтологийн хөтөлбөр зэрэг үйл ажиллагаа орно.
Тэрээр ажлын төлөвлөгөө, судалгааны загвар, судалгааны тайлан, эрдэм
шинжилгээний бүтээл, олон нийтэд түгээх нийтлэл зэрэг тайлан, баримт бичгийг
хариуцна. Ахлах палеонтологич нь удирдлагын тавьсан шалгуурыг хангасан байх ёстой
бөгөөд Говийн бүсэд 5 жил палеонтологийн судалгаа хийсэн туршлагатай байна.
Ахлах угсаатны зүйч: Ахлах угсаатны зүйч нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд
явагдах аливаа угсаатны зүйн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. Тухайлбал, угсаатны
зүйн холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт, угсаатны зүйн судалгаа, олон
нийтийг хамарсан угсаатны зүйн хөтөлбөр зэрэг үйл ажиллагаа орно. Тэрээр ажлын
төлөвлөгөө, судалгааны загвар, судалгааны тайлан, эрдэм шинжилгээний бүтээл, олон
нийтэд түгээх нийтлэл зэрэг тайлан, баримт бичгийг хариуцна. Ахлах угсаатны зүйч нь
удирдлагын тавьсан шалгуурыг хангасан байх ёстой бөгөөд Говийн бүсэд 5 жил
угсаатны зүйн судалгаа хийсэн туршлагатай байна.
Туслах ажилтан: Газар хөндөх үйл ажиллагаа ихтэй уурхайн хувьд Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв нь археологи, палеонтологийн салбарт давхар бэлтгэгдсэн ажилтныг
ажиллуулна. Тус ажилтан нь соёлын өвийн үнэлгээ хийх зорилгоор уул уурхайн
компанийн менежерүүдтэй уулзаж, санал солилцоно. Тэрээр археологи,
палеонтологийн өвийн бүртгэл хийх зохих чадвартай байх бөгөөд шаардлагатай бол
багийн гишүүдийг зохион байгуулна. Хэрэв олдвор илэрвэл тухайн олдворын үнэ
цэнийг тогтоох, авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох үүднээс ахлах
археологич, палеонтологийг дуудна. Шаардлагатай бол туслах ажилтнууд нь томхон
төслүүдэд багаар эсвэл, багийн ахлагчаар ажиллана.
Олон нийтийн хөтөлбөрийн захирал: Олон нийтийг хамарсан хөтөлбөрийн захирал
нь СӨХ-т туссан олон нийттэй харилцах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх үүднээс аймаг,
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сумын соёлын төв, музей, сургуулиудтай хамтран ажиллана. Эдгээр хөтөлбөрт аман
түүх, уламжлалт мэдлэгийг зааж сургах, хөхиүлэн дэмжих, музейн үзмэр, уламжлалт
баяр наадам, сургалтын хөтөлбөр, багш болон музейн ажилтнуудыг бэлтгэх зэрэг орно.
Захирал нь боловсрол, музейн судалгаа, олон нийттэй харилцах хөтөлбөр эсвэл
холбогдох салбарт магистрын зэрэг хамгаалсан байна. Тэрээр Монголд олон нийтийг
хамарсан хөтөлбөр зохион байгуулж байсан 5 жилийн туршлагатай байна.
Нярав, архивын ажилтан: Нярав нь Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төвийн архивыг
хариуцан ажиллана. Цуглуулгуудыг зохицуулах, олдворуудыг хамгаалах, баримт
бичгүүдийг сэргээн засварлах, архивлах, тоног төхөөрөмжийг хамгаалах зэрэг үүрэг
гүйцэтгэнэ. Нярав нь үйл ажиллагаанд тавигдах стандарт шаардлагын асуудлаар
Үндэсний музейтэй холбоотой ажиллана. Тэрээр шаардлагатай тохиолдолд соёлын
өвийн судалгааны үеэр олдсон олдворуудыг хадгалж хамгаалж байгаа аймаг, сумын
музейтэй хамтран ажиллана. Нярав нь музейн судалгааны чиглэлээр магистрын зэрэг
хамгаалсан бөгөөд мэргэжлээрээ 5 жил ажилласан туршлагатай байна.
Техникийн туслах ажилтан: Шаардлагатай тохиолдолд Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв нь олон нийтийг хамарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болон архивын үйл
ажиллагаанд оролцох техникийн туслах ажилтан авч ажиллуулна. Туслах ажилтан нь
соёлын өвийн холбоотой салбарт бакалаврын зэрэгтэй байна. Гэхдээ мэргэжлийн
сургалтад хамрагдахад бэлэн байгаа нутгийн иргэдийг энэ орон тоон дээр авч
ажиллуулж болно.
Мэдээллийн технологийн менежер: Мэдээллийн технологийн менежер нь Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах,
суурилуулах, засах үүрэгтэй байна. Тэрээр харилцаа холбооны хэрэгсэл (гар утас гэх
мэт), GPS байршил тогтоох систем, хадгалалтын төхөөрөмж, сервер зэргийг ажиллуулж
чаддаг байна.
Газар зүйн мэдээллийн системийн шинжээч: Газарзүйн мэдээллийн системийн
шинжээч нь GIS технологийг эзэмшсэн байна. Тэрээр мэдээллийн сангийн удирдлагаар
давхар мэргэшсэн байна. Түүнчлэн програм хангамжийг сонгох, сайжруулах, дүрс
бичлэг үүсгэх, газрын зураг хийх, биет болон биет бус өвийн мэдээллийн санг үүсгэх
зэрэг үүрэг гүйцэтгэнэ.
Орчуулагч: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд монголоос англи руу, англиас
монгол руу орчуулах шаардлага гарна. Шаардлагатай бол Улаанбаатараас, боломжтой
бол Даланзадгадаас орчуулагч хөлсөлнө.
Бичиг хэргийн туслах ажилтан: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн гүйцэтгэх
захирал болон бусад ажилтнуудад бичиг хэргээ янзлахад тусламж хэрэгтэй болно.
Бичиг хэргийн туслах ажилтныг шаардлагатай бол орон нутгаас хөлслөн авч
ажиллуулна.
Боловсон хүчинд тавигдах стандарт ба шаардлагууд
Дээр дурдсан ШУА-ын ажилтнууд болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн
ажилтнуудаас гадна МИУС болон хувийн гэрээт байгууллага зэрэг бусад байгууллагууд
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соёлын өвийн үйлчилгээг үзүүлж болно. Эдгээр хувь хүмүүс нь доор дурдсан
мэргэжлийн шаардлагад нийцсэн байх ёстой.
Археологичид
Соёлын өвийн судалгаа хийж буй археологичид нь судалгаа, боловсруулалтын ажлын
зохих туршлагатай, мэргэжлийн дээд боловсролтой байх ёстой. Бид энэхүү хэсгийг
тэргүүлэх археологичид болон гүйцэтгэх археологичид хэмээн хоёр ангилав.
Тэргүүлэх археологичид: Бүх талын судалгаа хийх гэж буй археологичид нь олон
төрлийн чадвартай байх шаардлагатай. Тэд хээрийн шинжилгээний ажлыг толгойлох,
лабораторийн ажлын үйл явц, шинжилгээг хянах, тусгайлсан дүгнэлт, үнэлгээ өгөх,
дурсгалуудад үнэлгээ хийх, тайлан бичих болон олон нийтэд хүргэх гэх зэрэгт зохих
хэмжээгээр суралцсан байна. Бүх хэрэгжүүлж буй төслүүд дор дурдсан тэргүүлэх
археологичид тавигдах шалгууруудыг хангасан археологичидтой байх шаардлагатай.
Энэ мэргэжилтэн нь төслийн бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах ба бүх алдаа
дутагдлуудад хариуцлага хүлээнэ. Өмнөговь аймаг дахь тэргүүлэх археологич нь доорх
олон улсын стандарт, шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай.
1. Археологи эсвэл антропологийн (археологийн хамт) магистр эсвэл докторын
(Ph.D) зэрэгтэй байх
2. Монголын археологиор 1 жил ажилласан байх (дундаа тасарсан байж болно.
Гэхдээ бүтэн ажилласан хугацаа нь 12 сартай тэнцэж байх шаардлагатай)
3. Говийн бүс нутагт археологийн судалгааны ажлыг удирдсан 4 сарын
туршлагатай байх
4. Судалгааг дуусгах чадвартай байх (диссертаци болон судалгааны бүтээл
туурвих)
5. Бүх талын судалгаа явуулах чадвартай байх (шаардлагад нийцсэн тайлан,
судалгааны бүтээл бичих чадвартай)
Археологийн техникчид. Археологийн хээрийн судалгаа, лабораторийн шинжилгээ
зэрэг нь ажлын хамгийн чухал хэсэг юм. Эдгээр ажлын ихэнхийг хээрийн эсвэл
лабораторийн ажилд тусгайлан бэлтгэгдсэн хүмүүс хийдэг. Учир нь оюутнууд үргэлж
сайн чанарын хичээл заалгуулан гүйцэтгэх археологчийн үүрэг хариуцлагыг үүрдэг
тиймээс бид сургалтын нэгэн хэсэг болгон хээрийн судалгаагаар сургалт, дадлага хийх
боломжийг олгож байгаа юм. Гүйцэтггэх археологичид доорх энгийн ажлуудыг хийж
гүйцэтгэнэ.
 Хээрийн судалгаанд оролцох
 Археологийн хяналт тавих
 Олдвор боловсруулах
 Дээж бэлтгэх
 Олдворуудыг бэлтгэх
 Олдворуудыг хариуцах
 Мэдээлэл оруулах
Археологичиын техникчдэд тавигдах шаардлага:
1. Үндсэн ажилтнаар ажиллах бол археологи, антропологийн (археологийн хичээл
үзсэн, хээрийн дадлага хийсэн байх) бакалаврын зэрэг
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2. Төслийн туслах ажилтнаар ажиллах бол наад зах нь 2 жил их дээд сургуулийн
археологийн арга зүй, онолд суралцсан байх. Монголын археологи ба
археологийн хээрийн дадлага хийсэн байх.
Мэргэжлийн археологчдыг бүртгэх
Монгол оронд хууль сахин биелүүлэхтэй холбогдон судалгааны ажил өргөжин тэлж
байгаа учраас эдгээр судалгаанд оролцож буй судлаачдыг өөрийн мэргэжлийн үйл
ажиллагаандаа хариуцлага хүлээх үүднээс судалгааны стандартуудыг археологийн
авран хамгаалах судалгаанд мөрдөх нь илүү чухал болоод байна. Төслийн захиалагч
нар болон төрийн байгууллагууд төсвийн зардал болон гүйцэтгэлийн хугацаа зэргийг
анхаарч ажлын үр дүнг шалгах хүсэлтэй байдаг. Гэхдээ аль болох хурдан, хямд хийх нь
тийм ч сайн зүйл биш юм. Эдгээр хүндрэлүүд судалгааны чанарт нөлөөлөхгүй гэдгийг
батлах хэрэгтэй. Ажлыг чанартай болгох нэг механизм байгаа нь судалгааны ажлыг
гүйцэтгэж буй археологичдыг мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа хариуцлага хүлээх
чадвартай болгох явдал юм.
Өнөөгийн байдлаар, Монголд 30 судлаач тэргүүлэх археологичдын шаардлагад
нийцэж байна. Гэвч энэ нь ийм төрлийн ажилд хангалттай тоо биш юм. Харин Монгол
улс өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж болох олон улсын байгууллагууд байдаг. Ийм
төрлийн хоёр байгууллага мэргэжлийн археологич нарыг (http://www.rpanet.org) ба
Археологичдын байгууллагыг (http://www.archaeologists.net) бүртгэдэг ажээ.
Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд Монголын мэргэжлийн байгууллага,
холбоо нь дээрх байгууллагуудын судалгааны стандартуудтай танилцан гишүүнээр
элсэх нь зүйтэй болов уу.
Палеонтологи
Хууль сахин биелүүлж буй палеонтологич нарт зориулсан стандартууд нь
археологичдын стандартуудтай адил байдаг. Ерөнхийдөө АНУ болон бусад орнуудын
төрийн олон агентлагууд палеонтологийн салбарын боловсон хүчнүүдэд
археологичдод тавьдаг шаардлагуудыг тавьдаг байна. Дээр дурдсанчлан эдгээр
шаардлагууд нь тэргүүлэх палеонтологич болон гүйцэтгэх палеонтологч нарт өөр өөр
байна.
Тэргүүлэх палеонтологич: Төслүүдэд ажиллах палеонтологчид эрдмийн зэрэгтэй байх
ба судалгааны болон хууль сахин биелүүлэх судалгааны туршлагатай байх
шаардлагатай. Шаардлагууд:
1. Палеонтологи эсвэл Палеозоологийн (палеонтологи үзсэн байх) магистр,
докторын (Ph.D) зэрэгтэй байх
2. Монголын палеонтологиор 1 жил ажилсан байх (дундаа тасарсан байж болно.
Гэхдээ бүтэн ажилласан хугацаа нь 12 сартай тэнцэж байх шаардлагатай)
3. Говийн бүс нутагт палеонтологийн судалгааны ажлыг удирдсан 4 сарын
туршлагатай байх
4. Судалгааг дуусгах чадвартай байх (диссертаци болон судалгааны бүтээл
туурвих)
5. Бүх талын судалгаа явуулах чадвартай байх (шаардлагад нийцсэн тайлан,
судалгааны бүтээл бичих чадвар)
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Палеонтологиынг техникч: Хээрийн болон лабораторийн судалгааны ажилд
оролцох, дээж хадгалах, мэдээлэл оруулах, цуглуулгын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах
зэрэг чадваруудыг шаардана. Эдгээр чадварын зарим нь химийн болон лабораторийн
мэдлэгийн өргөн мэдлэгийг шаарддаг. Гүйцэтгэх ажилтан нь үндсэн болон дадлагажигч
оюутан байж болно.
1. Үндсэн
ажилтнаар
ажиллах
бол
палеонтологи,
палеозоологийн
(палеонтологийн бүрэн курс судалсан, хээрийн дадлага хийсэн байх)
бакалаврын зэрэг
2. Төслийн туслах ажилтнаар ажиллах бол наад зах нь 2 жил их дээд сургуульд
суралцсан, палеонтологийн үндэс, биологийн суурь мэдлэгтэй байх.
Палеонтологийн хээрийн дадлага хийсэн байх.
Антропологичид
Хууль сахин биелүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож буй Антропологич нарт зориулсан
цөөн хэдэн стандарт байдаг. Шинжлэх ухааны байгууллагууд хүний үйл ажиллагаатай
холбогдсон төслүүдийг анхааралтай судлахын тулд өөрийн гэсэн дотоод зөвлөлтэй
байдаг. Гэвч эдгээрт хүн судлал болон соёлын өв рүү чиглэсэн холбоо байдаггүй. Хууль
сахин биелүүлэх судалгаа богино хугацаанд үргэлжилдэг болохоор оролцон ажиллаж
буй антропологич нь маш өргөн хүрээний мэдлэг, туршлагатай байх ёстой. Тэд нутгийн
ард иргэд болон нутгийн удирдлагын байгууллагатай холбоотой байх ёстойгоос гадна
нутгийн аялгыг бүрэн эзэмшсэн байх шаардлагатай. Антропологич нарыг “үнэнч
холбогч буюу брокерууд” хэмээн нэрлэхэд хилсдэхгүй болов уу. Тэд нарын ажил бол
шийдвэр гаргагч нарыг бие даасан мэдээлэл болон зөвлөмжөөр хангах юм.
Антропологичид ямар ч тохиолдолд төслийн захиалагч байгууллагын болон нутгийн
иргэдийн хүсэл сонирхлыг хамгаалагч нь байж болохгүй.
Археологи, палеонтологитой адил антропологийн оюутнууд дадлага хийх боломж
байхгүй. Ерөнхийдөө угсаатан зүйн баг нэг эсвэл хоёр антропологичтой байдаг ба энэ
нь нийт мэргэжилтний тоо юм. Өмнөговь аймагт ажиллах антропологичдийн
стандартууд:
1. Антропологийн (нийгмийн эсвэл соёлын антропологи үзсэн байх) магистр,
докторын (Ph.D) зэрэгтэй байх
2. Монголын антропологи эсвэл угсаатны судлалаар 1 жил ажилласан байх
(дундаа тасарсан байж болно гэхдээ бүтэн ажилласан хугацаа нь 12 сартай
тэнцэж байх шаардлагатай)
3. Говийн бүсэд 6 сар угсаатны судалгаа хийсэн байх
4. Монгол хэлийг бүрэн эзэмшсэн, монгол, төвд бичиг унших чадвартай байх
5. Судалгааг дуусгах чадвартай байх (дипломын ажил эсвэл диссертаци)
Урт хугацааны зорилтод дээр буй чадваруудыг багтаан хууль сахин биелүүлэх судалгааг
хийх шаардлагатай.
Түүхчид
Монголын түүхийн шинжлэх ухаан бол сайн хөгжсөн шинжлэх ухаан юм. ШУА-ийн
Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаач нар үндэсний хэмжээнд Монголын түүхийн
бүх үеийг судалсан ч Өмнөговь зэрэг орон нутгийн түүхийн судалгаа тийм ч сайн
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хийгдээгүй байна. Тусгаар тогтносноос хойш мэргэжлийн бус түүхч нар олноор гарч
ирсний олонхи нь орон нутгийн судалгаанд анхаарч байжээ. Мэргэжлийн түүхчид
эдгээр орон нутгийн аман түүхийн мэдлэгтэй хүмүүсийг ихэд анхаарч байсан байна.
Түүхчид хууль сахин биелүүлэх чиглэлийн судалгаанд хоёр салбарт шаардлагатай юм.
Үүний нэг нь биет өв буюу сүмийн туурь, түүхэн барилгууд болон үйлдвэрлэлийн
балгасуудын (социализмын үеийн уул уурхайн тоног төхөөрөмж) түүхийг тодорхойлох
явдал юм. Түүхийн судалгаа нь хамгаалалттай бүс болон аялал жуулчлалын дурсгалт
газруудыг сонгоход ашиглагдана. Түүхийн судалгаа шаардлагатай байгаа соёлын өвийн
судалгааны хоёр дахь салбар бол биет бус өвүүдийг багтаасан олон нийтийн
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах явдал юм. Жишээлбэл, төмрийн дархан Өмнөговь
аймгийн чухал биет бус өв хэмээн 1-р шатны тайланд тодорхойлогдсон юм. Төмрийн
дарханыг хамгаалах хөтөлбөрүүдийг хөгжүүлж байгаа болохоор тэдгээр нь түүхийн
хувьд үнэн бодит, эсэхийг тодруулах явдал юм. Аман түүхийн хөтөлбөр нь мэргэжлийн
түүхчдээс дэмжлэг авах хоёр дахь олон нийтийн хөтөлбөр юм. Энэхүү хөтөлбөр нь
Өмнөговь аймгийн бүх оршин суугчдад нээлттэй байх хооронд мэргэжлийн түүхч нь
хөтөлбөрийг хянах болон аман түүхийг цаашид маш үнэ цэнэтэй болох номд тэмдэглэн
үлдээх үүрэгтэй.
Мэргэжлийн түүхчид тавигдах стандартууд:
1. Түүхийн магистр, докторын (Ph.D) зэрэгтэй байх
2. Монголын түүхийн судлалаар 1 жил ажилласан байх
3. Говийн бүс нутагт 6 сар хүртэл судалгааны ажил хийсэн байх
4. Монгол хэлийг бүрэн төгс эзэмшсэн, монгол, төвд бичиг унших чадвартай байх
5. Судалгааг дуусгах чадвартай байх (дипломын ажил эсвэл диссертаци)
6. Аман түүх ба түүхийн эх сурвалжтай ажиллах чадвартай байх
Соёлын өвийн бусад салбаруудад ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх
Бодит байдал дээр хууль сахин биелүүлэх судалгааны ажил нь дээр дурдсан
салбаруудаас заавал нэгээс илүүг шаарддаг. Салбар тус бүрийн мэргэжилтнүүд
судалгаа явуулахдаа баталгаажсан байдаг. Гэхдээ энэ нь үргэлж боломжтой байна гэсэн
үг биш юм. Жишээлбэл, уурхай хэдэн километр усны шугам татахыг хүсэж болно. Энэ
тохиолдолд ШУА-аас (эсвэл Даланзадгадын СӨТ-өөс) археологи, антропологи,
палеонтологи болон түүхийн мэргэжилтнүүдийг илгээх нь тохиромжгүй бөгөөд анхан
шатны үнэлгээ хийхэд нэг салбараар мэргэшсэн мэргэжилтэн байвал илүү тохиромжтой
юм. Жишээлбэл, палеонтологи, антропологийн багахан хэмжээний мэдлэгтэй
археологич усны шугамын дагуу археологи, палеонтологийн дурсгалуудыг хайж
нөлөөлөлд өртөж болох уламжлалт эсвэл ариун дурсгалуудыг нутгийн малчидтай
зөвлөлдөн илрүүлэх боломжтой юм. Тухайн талбайд ямар ч дурсгал тохиолдоогүй бол
хуулийн даган мөрдөх журмын дагуу тайлан бичиж болох юм. Хэрэв тэрээр
палеонтологи, угсаатны дурсгалууд байгаа, эсэхэд эргэлзэж байгаа тохиолдолд
холбогдох мэргэжилтэнд хандах шаардлагатай.
Түргэвчилсэн сургалтын зорилго бүх салбарын мэргэжлийн стандартуудад нэг хүнийг
сургах биш, харин тухайн нөхцөл байдалд тохирсон дэс дараатай арга хэмжээг авах
эсвэл тухайн төсөлд ямар мэргэжилтэн хэрэгтэй вэ гэдэгт үнэлгээ өгч чадах хүн байх
юм.
94

Мэргэжлийн бус хүмүүс
СӨХ-ийн олон нийтийн хөтөлбөрүүдийг ШУА эсвэл Өмнөговь аймгийн СӨТ-ийн
мэргэжилтнүүдийн удирдлага дор мэргэжлийн бус хүмүүс хэрэгжүүлэх юм. Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн хөтөлбөрүүдэд оролцох ихэнхи мэргэжлийн бус хүмүүс нь их
дээд сургууль төгсөөгүй, ямар ч туршлагагүй хүмүүс байж болно. Тэд нутгийн
удирдлагын албан тушаалтанууд ба биет бус өвийн мэргэжилтнүүд хэмээн хоёр хэсэгт
хуваагдана. Энэ төрлийн албан тушаалд стандарт тогтооно гэдэг хүндрэлтэй асуудал
юм. Хожмын нэгэн өдөр стандарт болох бидний доор дурдаж буй “стандартуудыг”
удирдамж маягаар хүлээн авах нь тохиромжтой болов уу.
Аймаг, сумын соёлын төв болон музейн албан хаагчид. Ихэнхи аймаг, сумдын
соёлын төв болон музейн ажилтнууд сумын дарга эсвэл олон нийтийн/улсын албан
тушаалтнаар томилогддог байна. Сумын музей, соёлын төвүүдийн ажилтнууд бичиг
хэргийн болон удирдах ажлыг сумандаа давхар хийдэг байна. Тэдний ихэнхи их, дээд
сургууль төгсөөгүй зарим нь бүр дунд сургууль ч төгсөөгүй байх тохиолдол байна.
Тэгэхээр музей, соёлын төвийн үндсэн ажлыг үр дүнтэй явуулахын тулд эдгээр
ажилтнууд удирдлага, зохион байгуулалт, цуглуулга, үзмэр бэлтгэх болон олон нийтэд
хүргэх гэх мэт үндсэн чадваруудыг эзэмших хэрэгтэй байна. Тэд СӨХ-ийн олон нийтийн
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэгдэх шаардлагатай байгаа юм. Ажлын үндсэн
шаардлагууд:
1. Антропологи, археологи, түүх эсвэл палеонтологи гэх мэт соёлын өвийн
салбарын бакалаврын зэрэгтэй байх. Энэ нь урт хугацааны зорилт ба их
сургуулийн боловсролтой албан хаагчидтай болох нь гарцаагүй, гэхдээ энэ нь
шаардлага биш.
2. Соёлын өвийн мэргэжлийн боловсролыг үргэлжлүүлэх. Аймаг, сумын соёлын өв
хариуцсан албан хаагчид наад зах нь жил нэг удаа Өмнөговь аймгийн СӨТ-ийн
сургалтад хамрагдах ёстой. Сургалт нь богино хугацаанд үргэлжлэх ба доорх
сэдвүүдийг үзнэ.
a. Музейн удирдлага
б. Үзмэрүүд
в. Цуглуулгын менежмент
г. Аман түүхийн хөтөлбөрүүд
д. Наадам ба тэмцээнүүд
е. Говийн уламжлалт соёл
ж. Биет бус өв
з. Сургуулиудыг музей, соёлын төвүүдтэй холбох
Соёлын өв тээгчид/уламжлалт экспертүүд: Эдийн засгийн эрчимтэй хөгжил дунд
уламжлалт ухаан мэдлэгийг нэг үеэс нөгөөд дамжуулах үйл явц СӨХ-ийн нэгэн чухал
хэсэг юм. Уламжлалт ур ухааныг тээж буй тэдгээр хүмүүсийг урамшуулж дараачийн
үеийнхэнд заалгах шаардлагатай байгаа ч энэ нь уламжлалт бус арга юм. Жишээлбэл,
мөнгөний дархчуул өөрийн ур ухааныг эцгээс хүүд дамжуулдаг байсан нь түүхнээ ил
байна (1-р шатны тайлан, 4-р бүлэгийг хар). Өнөө үеийн залуучуудад энэ олон боломж,
сонголтууд байхад энэхүү маш чухал соёлын өвийн уламжлагдсан ур ухааныг
үргэлжлүүлэх энэхүү горим нь тийм ч баталгаатай зүйл биш юм. Үүний оронд гар
урлалыг үлдээхийн тулд дархчууд гэр бүлийн бус шавь нартай болох шаардлагатай
байгаа юм.
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Мөнгөний дарханы ур чадвар нь дараа дараачийн үеүдэд заах аргаар дамжигддаг
бөгөөд харин заах ур чадварыг суралцаж олж авах ёстой юм. Мөнгөний дархчууд,
дуучид, эсгий урлаач зэрэг соёлын өвийг тээгч нар нь өөрийн урлалыг сайн мэддэг ч
түүнийгээ сайн зааж чадна гэсэн үг биш юм. Сургалтын хөтөлбөр нь энэхүү төвөгтэй
байдлыг ойлгож заах арга зүйд сургах тохиромжтой аргыг боловсруулсан байна.
Соёл өв тээгч нарыг нээн илрүүлэх ажлыг олон нийтэд үлдээх хэдий ч угсаатны зүйч нар
ярилцлага хийж, олон нийтэд тэдгээр хүмүүсийг олоход нь тусална. Илэрсэн соёл өв
тээгчдийн мэдлэг, ур чадварыг үнэлэн бүртгэн авах хэрэгтэй. Соёлын өвийг тээж яваа
эдгээр хүмүүсийг тэдний ур чадвар, мэдлэгийнх нь төлөө хүндэтгэх ба дараагийн үедээ
дамжуулахад нь тусална. Мөн тэд Даланзадгадын СӨТ-д болох сургалт, семинарт
шагнал урамшууллын үндсэн дээр уригдах ба тэд хамгийн сайн сургалтын арга зүйд
суралцан өөрийн чиглэлийн дагуу сургалтын хөтөлбөр зохиоход суралцана.
Сургалтанд хамрагдсан соёлын өв тээгчид батламж гардан авах ба Өмнөговь аймгийн
соёл өв тээгчийн жагсаалтанд бүртгэгдэх юм. Бүртгэгдсэн соёлын өв тээгч нар
Өмнөговь аймгийн СӨТ-ийн дэмжлэгийг авч өөрийн нутаг орны соёлын төвүүдэд
сургалт зохион байгуулна.
Олон улсын хамтын ажиллагаа
Монгол Улс соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж буй бусад орны
туршлагаас суралцах боломжтой. Түүнчлэн Монголын соёл судлалыг сонирхсон
гадаадын байгууллагууд, тэтгэлгээр суралцагчидтай хамтран ажиллаж болно. Бид СӨХ
болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг олон улсын дэмжлэгтэйгээр эхэлсэн.
СӨХ-ийг боловсруулахад олон улсын мэргэжилтнүүд хамтран ажилласан бөгөөд тэд
бүгд хэрэгжилтэд туслахыг зөвшөөрсөн. Энэ багт соёлын өвийн мэргэжилтнийг багтаах
шаардлагатай. Дараа нь бид соёлын өвийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэхэд хамтран
ажиллах сонирхолтой байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийн талаар авч үзнэ.
Эцэст нь бид соёлын өвийн хөтөлбөрүүдэд төрийн бус байгууллага, бусад
байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломжийн талаар авч үзнэ.
СӨХ-т дэмжлэг үзүүлэх олон улсын туршлага
Соёл, урлагийн газар, ШУА, Өмнөговь аймаг дахь Соёлын өвийн төвийн СӨХ хариуцсан
мэргэжилтнүүд өөрсдийн ажил, үүргийн хуваариа ойлгоход, тодорхойлоход дэмжлэг
үзүүлэх хэрэгтэй. Монголын олон улсын өвийн баг нь СӨХ боловсруулах явцад энэ
үүргийг гүйцэтгэж байсан бөгөөд тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад мөн үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэнэ. Дараах салбарт шинжээч шаардлагатай.
Олон улсын соёлын өвийн менежмент (Алтшул, Олсен, Виллием): Доктор Ж.Алтшул
болон Ж.Олсен нар СӨХ-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бөгөөд шаардлагатай
тохиолдолд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн Захирлуудын зөвлөл, ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэнгийн дэд захирал, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн
гүйцэтгэх захиралд дэмжлэг үзүүлнэ. Доктор В.Виллиемс нь СӨХ-ийн хэрэгжилтэд
үнэлгээ хийнэ.
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Соёлын өвийн холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт (Сиолек-Торрелло,
Хубер, Хомбург): Ээлжлэн солигдох зарчмаар Улаанбаатарт суугаа доктор Р.Сиолек,
Э.Хубер нар Соёл, урлагийн газрын дотор тусгай орон тоо бий болох хүртэл соёлын
өвийн зохицуулалтыг хариуцах бөгөөд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвд техникийн зөвлөгөө өгнө. Ж.Хомбург шаардлагатай бол
зохицуулалтад туслах бөгөөд археологийн судалгаанд геоархеологийг нэгтгэхэд
Археологийн хүрээлэн, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд дэмжлэг үзүүлнэ.
Биет бус өв (Уэйт): Доктор Ж.Вайт Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн олон
нийттэй харилцах хөтөлбөр, ялангуяа биет бус соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгнө. Соёл, урлагийн газар үүргээ бүрэн авах хүртэл угсаатны
зүйн асуудлыг хариуцна. Түүнчлэн доктор Сиолек-Торрелло, Хубер, Хомбург, Уэйт
нарыг эзгүйд доктор Уэйт соёлын өвийн зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
Музейн судалгаа (Шен): Доктор Чен Шен бүх музейд дэмжлэг үзүүлнэ. Тэрээр аймаг,
сумын музейд урьдчилсан судалгаа болон музейн үзмэрийн асуудлаар Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвтэй хамтран ажиллана. Түүнчлэн музейн ажилтнуудад
сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Өвийн аялал жуулчлал (Ду Крос): Доктор Х.Ду Крос соёлын өвийн аялал жуулчлалын
асуудлаар Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвтэй хамтран ажиллана. Тэрээр аялал
жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой дурсгалын тайланг хянах бөгөөд аймгийн аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд өвийн аялал жуулчлалыг хэрхэн багтаах талаар
зөвлөмж боловсруулна.
Соёлын өвийн төслийн менежмент (Дуглас, Мажевски): ШУА шинжлэх ухааны үйл
ажиллагаа явуулдаг эрдэм шинжилгээний байгууллага юм. Гэхдээ соёлын өвийн хууль,
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд ШУА болон Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв нь бизнесийн орчинд соёлын өвийн үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай байхыг
шаарддаг. Бизнесийн менежмент нь эзэмшсэн байх ёстой чухал чадвар юм. Доктор
Д.Дуглас, Т.Мажевски нар энэ үүргийг гүйцэтгэж ШУА болон Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвд зөвлөгөө өгнө.
Товхимол (Молина, Роббинс): ШУА эрдэм шинжилгээний тайлан гаргадаг боловч
мэргэжлийн түвшинд товхимол гаргах туршлага хангалттай биш. Товхимол болон
график дүрслэлийг М.Молина болон П.Роббинс нарын хэвлэлийн баг бэлтгэнэ.
Палеонтологи: Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үйлчилгээний хувьд
палеонтологийн гүйцэтгэл нь Монголын хувьд шинэ ойлголт юм. Бид Монголын
палеонтологийн талаар туршлагатай палеонтологичийг олон улсын шинжээчдийн багт
нэмж авах бөгөөд тэр нь ШУА, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн
палеонтологичдод зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлнэ.
Соёлын өвийн боловсрол: Олон улсын шинжээчдийн багт байх ёстой чухал орон тоо нь
соёлын өвийн боловсролын шинжээч юм. Энэ нь СӨХ-ийн олон нийттэй харилцах
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн олон нийттэй
харилцах хөтөлбөрийн захиралтай хамтран ажиллана.
Дизайн болон бүтээн байгуулалт: Сумын төвийн музейг барихад дизайн болон
барилгын шинжээч хэрэгтэй. Шаардлагатай бол ийм шинжээчийг авч ажиллуулна.
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Захиргаа, гэрээ эрхийн туслалцаа
Анхан шатандаа Оюу Толгой ХХК тус байгууллагын гэрээ, эрхийн үйл ажиллагааг
хариуцан явах бөгөөд цаашид гадны санхүүжилтын эх үүвсэр бий болж, санхүүжилтын
арга механизмуудыг хэрэгжүүлж эхлэх хүртэл үргэлжлэх юм. Энэхүү хугацааг Соёлын
өвийн төвийн төлөвлөгөөг дуусгах болон бүрэн хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж буй
соёлын төвтэй болохын завсрын үе хэмээн үзэж болно. Энэхүү шилжилтийн хугацаанд
одоогийн захиргаа, үүрэг ролийг хэвээр хадгалан, Соёлын өвийн төвийг байгуулах, үйл
ажиллагааг эхлүүлэх хүртэл байлгах юм. Шинээр бий болсон Соёлын өвийн төвд
дэмжлэг үзүүлэхийн тулд Оюу Толгой болон ШУА нь тодорхой хугацаанд хамтран үйл
ажиллагаа явуулан Соёлын өвийн төвийн зорилтуудад нийцэх урт хугацааны
санхүүжилтын механизмыг бий болгох юм. Шилжилтийн үе шатанд шаардагдах цаг
хугацаа тодорхойгүй, харин Оюу ТОлгой болон ШУА нь хэрэгжилтийн төлөвлөгөөний
эхний үе шатны хэрэгжилтийг эхлүүлж байх боломжтой (Бүлэг 7-г үзнэ үү). Бидний
санал болгож буйгаар үүнд ойролцоогоор хоёр жил шаардагдах юм.
Санхүүжилт болон эрх зүйн өөрчлөлтөөс гадна захиргааны болон техникийн үйл
ажиллагааг шинээр байгуулагдах Соёлын өвийн төвд шилжүүлэх нь үүнд шаардлагатай
хүний нөөцийг олж чадах эсэхээс шалтгаалах юм. Соёлын өвийн мэдлэг, туршлагаас
гадна Соёлын өвийн төв нь өөрийн орлого, зардлаа тооцон, төслийг амжилттай
удирдах, олон нийт болон оролцогч талуудын оролцоог амжилттай хангах хэмжээний
чадавхитай байх шаардлагатай. Чадавхийг дамжуулах цаг хугацааг үйл ажиллагаа
бүрээр нарийвчлан гарах ба үүнд албан ёсоор санхүүг салгах, ажил эрхлэлтийг
эхлүүлэх, захиргааны болон техникийн ажилтнуудыг авах, санхүүгийн баримтуудыг
шилжүүлэх, тайлагнах, аудит хийх болон хяналтын үүргүүдийг багтаан авч үзнэ.
Чадавхийг дамжуулах үйл явцад гарч буй ахиц дэвшлийг 6 сар болгон байнга үнэлж,
Соёлын өвийн төвийн захирлуудын зөвлөлд тайлагнана.
Академик сургалт
Соёлын өвийн асуудлаар туршлага багатай Монгол Улс энэ талаарх чадавхиа бэхжүүлэх
шаардлагатай. Шаардлагатай зарим ур чадварыг археологи, палеонтологи,
антропологи, түүх, архитектурын салбарт мэргэжлийн сургалтаар дамжуулан олгож
болно. МУИС эдгээр салбарт бакалавр, магистр, докторын зэрэг олгодог. Гэвч соёлын
өвийн салбарт мэргэшихийн тулд оюутнууд нь гадагшаа сурах шаардлагатай.
Оюу Толгой нь монгол оюутнуудыг гадагшаа сурахад нь дэмжлэг үзүүлэх тэтгэлэгт
хөтөлбөр зарладаг. Одоогоор энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөр нь уул уурхайн инженер,
оператор, шинжлэх ухаан, технологи, хүрээлэн буй орчин, байгалийн шинжлэх ухааны
салбарт бакалавр, магистрын зэргээр хязгаарлагдаж байна. Соёлын өвийн хөтөлбөр
боловсруулах хүрээнд “Оюу Толгой” нь тэтгэлэгт хөтөлбөрт соёлын өвийн салбарыг
багтаахыг зорьсон. Энэ нь СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд туссан (Бүлэг 7-с үзнэ үү).
СӨХ-ийн хүрээнд соёлын өвийн магистрын зэрэг олгох сургалт явуулах сонирхлоо хоёр
сургууль илэрхийлээд байна. Монголын оюутнуудыг сургах асуудлаар Монголын
Засгийн газартай гэрээ байгуулсан АНУ-ын Аризонагийн Их сургууль археологи болон
антропологийн салбарт магистрын зэрэг олгодог. Нидерландын Лейдэний Их сургууль
археологийн салбарт магистрын зэрэг олгодог бөгөөд өвийн менежментийн сургалт
явуулдаг.
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Соёлын өвийн салбарт хамтран ажиллах боломж
Одоо хэрэгжиж байгаа соёлын өвийн хөтөлбөрүүд явцуу хүрээнд Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв, өргөн хүрээнд Монголын соёлын хөтөлбөрийг хамарч байна.
Монгол Улс ЮНЕСКО-той илүү ойр хамтарч ажиллах хэрэгтэй. ЮНЕСКО соёлын өвийн
хөтөлбөр боловсруулахыг хүсч байгаа хөгжиж буй орнуудад тусгайлан зориулсан
тусламжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. ИКОМОС мөн Дэлхийн өвийн жагсаалт, Биет бус
өвийн төлөөллийн жагсаалт, Яаралтай хамгаалах шаардлагатай биет бус өвийн
жагсаалт зэрэгт бүртгүүлэхэд оролцдог чухал байгууллага юм. ИКОМОС-ийн хүрээнд
Археологийн өвийн менежментийн Олон улсын хороо хөгжиж буй орнуудад соёлын
өвийн менежментийн чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр боловсруулж байна. СРИ,
Нексус Хэритэйж, Рио Тинто нь бүгд энэ санаачлагад оролцож байна. Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төвийн гишүүд ИКОМОС-ийн холбогдох эрдэм шинжилгээний
хорооны гишүүн болох нь зүйтэй. Дэлхийн Өвийн Сан Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвд дэмжлэг үзүүлэх гуравдах засгийн газар хоорондын байгууллага юм.
Олон тооны сургалтын хөтөлбөрүүд Европ, АНУ-уудад байдаг ба эдгээр нь Монгол
улсын ШУА, Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төв, БСШУЯ зэрэг газарт ажиллаж буй
мэргэжилтнүүдэд ихээхэн тустай сургалт байж болох юм. SRI сан болон Мариландын их
сургууль нь соёлын нөөцийн удирдлагын сургалт явуулдаг ба үүний хүрээнд 1 долоо
хоногийн хичээл, 6 долоо хоногийн дадлагжих ажлыг төрийн байгууллага, хувийн
хэвшлийн зөвлөх компани болон хамаарах ТББ-ууд дээр хийдэг. АНУ-ын Үндэсний
Паркын Үйлчилгээний Газар нь мөн дадлагжигчийн хөтөлбөртэй ба Монгол улсын
төрийн байгууллагуудын ажилтнууд үүнд оролцож болно. мөн үүнтэй ижил төстэй
хөтөлбөр мөн Англид ч байдаг.
Бүс нутгийн хэмжээнд Хятад, Солонгос, Япон, Орос нь Монголд соёлын өвийн болон
эрдэм шинжилгээний төслүүд идэвхтэй оролцдог. Хамгийн эртнийх болох Монгол,
Орос, Америкийн хамтарсан археологийн судалгаа 1995 оноос хойш ажиллаж байна.
Саяхан Австралийн их сургууль археологи, антропологи, хоол тэжээл, экологи,
уламжлалт соёлын өвийн чиглэлээр хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэхээр МУИС-тэй
хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсан.
Монгол, Америкийн хамтарсан хэд хэдэн төсөл хэрэгжиж байна. Смитсоны хүрээлэн
Монголын хойд хэсэг “нинжа” нарын асуудлыг судалсан бол Калифорний үндэсний
парк Монголын Үндэсний парктай хамтран ажиллаж байна. Америкийн Монгол
судлалын төв эдгээр төслүүдийн үндэсний зохицуулагч бөгөөд Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв түүнтэй нягт харилцаа холбоотой ажиллах нь зүйтэй.
Соёлын өвийн асуудлаас гадна Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв соёлын өвд
нөлөөлөх бүс нутгийн санаачлагад оролцох нь зүйтэй. Говийн бүсэд аялал жуулчлал
хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулахад Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төвийг
оролцуулах шаардлагатай. Эцэст нь, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв Өмнийн
говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөлд идэвхитэй оролцох нь зүйтэй.
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БҮЛЭГ 7
Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
Өмнөговь аймагт Соёлын өвийн хөтөлбөр (СӨХ) боловсруулан хэрэгжүүлэх хэрэгцээ
шаардлагын талаар хоёр, гуравдугаар бүлэгт дурдсан билээ. Ийм төрлийн хөтөлбөр тус
аймагт одоогоор байхгүй байна. Энэ бүлэгт бид СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн
төлөвлөгөөг тусгав. СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хоёр үе шат болгон авч үзсэн юм.
1-р үе шат нь 1-2 жил, 2-р үе шат нь 3-5 жил үргэлжилнэ.
Энэ бүлэгт бид СӨХ-т тавигдах шаардлагуудыг нарийвчлан авч үзэж, түүний
хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх гол шалгууруудыг тогтоосон билээ. Эхлээд СӨХ-ийг
хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчмуудыг авч үзнэ. Дараа нь СӨХ-ийг олон нийттэй
харилцах бодлого, олон нийтийн хөтөлбөр, хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөр,
оролцогч талууд болон олон нийтийн оролцоо, чадавхийг бэхжүүлэх гэсэн таван дэд
хөтөлбөрт хуваана. Үе шат тус бүрд бид хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг болон
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг явцыг үнэлэх гол шалгууруудыг нарийвчлан тодорхойлно.
Баримтлах зарчмууд
СӨХ-ийг хэрэгжүүлэхэд дараах үндсэн гурван зарчмыг баримтална. Үүнд,
• Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт болон эдийн засгийн хөгжлийн
тэнцвэрийг хангана. СӨХ нь соёлын өвийг устган сүйтгэхгүйгээр эдийн засгийг
хөгжүүлэх боломжийг олгоно. Ингэхийн тулд ил тод, бодитой, шударга хууль эрх
зүйн орчин шаардлагатай бөгөөд бүх оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг
харгалзан үзнэ.
• Соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах хамгийн оновчтой арга зам бол түүнийг
цогцоор нь хадгалж хамгаалах явдал юм. Өмнөговь аймагт хэрэгжих СӨХ нь
биет болон биет бус соёлын өвийг цогцоор нь хадгалж хамгаалахад чиглэгдэнэ.
Энэхүү хөтөлбөрийг Засгийн газраас батлан аймаг даяар хэрэгжүүлэх бөгөөд
олон нийттэй хамтран хяналт тавина.
• Соёлын өвтэй холбоотой аливаа шийдвэрийг гаргахад нутгийн иргэд давуу
эрх эдэлнэ. Соёлын өвийн менежмент нь соёлын өвийн талаар аливаа шийдвэр
гаргахад оролцогч талуудын саналыг харгалзан үзэхийг шаарддаг. Учир нь уул
уурхайн компаниуд ашгийн төлөө байдаг бөгөөд энэхүү ашиг сонирхол нь сөрөг
үр дагавар дагуулдаг. Иймээс соёлын өвийн холбогдолтой аливаа шийдвэрийг
гаргахдаа нутгийн иргэдийн дуу хоолойг тусгаж байх нь тун чухал юм.
Төсөөлөл
Бид дээр дурдсан зарчмуудад нийцсэн байдлаар СӨХ-ийг боловсруулсан юм. Уг
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь дараах төсөөлөл дээр тулгуурлана. Үүнд,
• “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хууль болон соёлын өвтэй
холбогдолтой олон улсын конвенциудыг 100 хувь дагаж мөрдөнө.
• “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хуулийн зохицуулалт нь түүний
хэрэгжилтээс тусдаа байх ёстой (тухайлбал, соёлын өвийн талаар судалгаа хийж
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байгаа хүмүүс тухайн судалгааг зохих журмын дагуу хийж байгаа, эсэхийг
тодорхойлж чадахгүй)
• СӨХ өөрийн санхүүжилттэй байх ёстой.
Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон хэрэгжилтэд хяналт тавих шалгуур
Энэ хэсэгт бид таван жилийн төлөвлөгөөг хоёр үе шатад хуваан авч үзнэ. Үе шат тус бүр
дэд хөтөлбөрүүдэд хуваагдах бөгөөд хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх ерөнхий шалгуур
үзүүлэлттэй байна.
I үе шат: 1–2 жил
СӨХ-ийн эхний үе шат нь СӨХ-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах үүрэг бүхий
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжид
өөрчлөлт оруулахад чиглэнэ. Энэ хэсэгт хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөөс бусад дэд
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж эхлэх бөгөөд тэдгээрийн төлөвлөгөөг гаргана.
Төрийн бодлого
Энэхүү шинэ эрх зүйн орчныг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах урьдчилсан шаардлагуудыг
хангасан байх ёстой. Үүнд 1) “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” Монгол улсын хуульд
өөрчлөлт оруулах, 2) ШУА-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж, Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийг байгуулах эрх олгох, 3) Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулах, 4)
Шинжлэх ухаан, технологийн газар, ШУА, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв тус бүрт
соёлын өвийн мэргэжилтний орон тоо бий болгох, 5) Уул уурхайн компаниуд болон
Засгийн газрын агентлагууд соёлын өвийн жилийн хураамжийн талаар тохиролцох.
Шаардлага тус бүрийг тавигдах шалгуурын хамт доор авч үзэв (Хүснэгт 7.1-ийг үзнэ үү).
СӨХ-ийг зөвшөөрөх: СӨХ-ийг боловсруулахад бүгд биш боловч Өмнөговь аймгийн
соёлын өвтэй холбоотой оролцогч талуудаас олон төлөөлөл оролцсон. Зөвлөх хорооны
ажлын хэсэг байгуулахын тулд бид орон нутаг, аймаг, засгийн газрын агентлагийн
төлөөлөл, соёлын өвтэй холбоотой компани, төрийн бус байгууллага зэргийг
төлөөллийг оролцуулан 15 хүнээр хязгаарласан. Уул уурхайн компани, аялал
жуулчлалын компани, засгийн газрын яам, агентлаг, парламентын гишүүд, төрийн бус
байгууллага зэрэг олон төлөөлөл орж чадаагүй. Хамгийн түрүүнд СӨХ-ийн хоёр өдрийн
хурал Улаанбаатарт зохион байгуулж, соёлын өвийн хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгөх
шаардлагатай. Үүнийг ШУА болон Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар
хамтран зохион байгуулна. Хурлын гол зорилго нь 1. СӨХ-ийг баталгаажуулах,
хэрэгжүүлэх зөвшөөрөл авах, 2. “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх, 3. Уул уурхайн компаниудаас соёлын өвийн жилийн
хураамж авах замаар СӨХ-ийг санхүүжүүлэхийг зөвшөөрөх, 4. Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв байгуулахыг зөвшөөрөх (1 жил)-д оршино.
Хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах: СӨХ-т “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас илүү тулгамдсан асуудал байхгүй. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах нь шинэ эрх зүйн орчныг бий болгох ба уул уурхайн компаниуд болон бусад
этгээд “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх явдлыг
эрчимжүүлэх шаардлагатай. “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулинд нэмэлт
өөрчлөлт оруулахын тулд дор хаяж дараах алхмуудыг хийсэн байх шаардлагатай.
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1. Дэмжлэг үзүүлэх. Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, уламжлалаа
баримтлагчид нар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.
Өмнөговь аймагт хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэдэг ойлголт бий болсон
байх ёстой (1 жил).
2. Зөвлөлд уул уурхайн компани болон Засгийн газрын төлөөлөл оруулах. Уул
уурхайн компани нь хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжсэн хөдөлгөөнд
нэгдсэн байх ёстой. “Оюу Толгой” зэрэг том уул уурхайн компаниуд одоогийн хууль
эрх зүйн орчин зарим талаар тэдэнд дарамт болж байгаа, энэ нь урт хугацаанд улс
орны ашиг сонирхлыг хангаж чадахгүй гэдгийг хууль тогтоогчдод ойлгуулах
хэрэгтэй. Түүнчлэн засгийн газрын агентлагууд, ялангуяа ШУА хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг нотлох шаардлагатай. Эдгээр
газрууд хуульд өөрчлөлт оруулахад тэргүүлэх үүрэгтэй байна (Жил 1).
3. Манлайлагчийг олох. Парламентын гишүүд дундаас хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах хуулийн төслийг санаачлах гишүүнийг олох шаардлагатай. Эдгээр гишүүд
болон түүний туслахууд хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бичихэд туслах бөгөөд
үндэслэлийг гаргахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана (жил 1).
4. Цааш нь үргэлжлүүлэх. Хуулийн шинэчилсэн найруулгад олон нийтийн саналыг авч,
хуульд орсон өөрчлөлтүүдийг бусад гишүүдэд ойлгуулж, дэмжлэг авах чиглэлээр
ажиллана (жил 2).
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг ажиллуулахад ШУА-ийн эрх үүрэг: Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төв одоогоор байгуулагдаагүй байгаа бөгөөд ШУА-ийн эрх,
үүрэг байхгүй байна. Уг төвийг байгуулахаас өмнө ШУА-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж,
ийм төв байгуулах эрх зүйн чадамжтай болгох хэрэгтэй. ШУА нь байр түрээслэх, тоног
төхөөрөмж худалдан авах, дэд бүтэц байгуулах, ажилчид түрээслэх зэрэгт санхүүжилт
олно. Үүнийг эхний 1 жилд хийх боломжтой гэж бид таамаглаж байна.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулах: “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол
улсын хуулийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд хуулийг дагаж
мөрдүүлэх эрх олгох хэрэгтэй. СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх эхний жилд уул уурхайн компаниуд
өөрсдийн санаачлагаар тус төвийг байгуулахыг бид зөвлөж байна. Одоогоор “Соёлын
өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулийг хэсэг зуур дагаж мөрддөг бөгөөд хэрэгжилт
сул байна. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг байгуулснаар хуулийг дагаж
мөрдөх ажил эрчимжих бөгөөд холбогдох зардлыг уул уурхайн компаниудад жигд
хуваарилж, олсон орлогыг олон нийтийн хөтөлбөр болон биет ба биет бус өвийг
хадгалж хамгаалах зэрэг соёлын өвийг цогцоор нь хадгалж хамгаалах ажилд зарцуулна.
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулахад дараах асуудлуудыг шийдэх
шаардлагатай.
1. Байр: Өмнөговийн шинэ музей баригдвал Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
түүнд байрлах боломжтой. Тэр болтол Даланзадгадад байр түрээслэх
шаардлагатай. Тэр байр нь гүйцэтгэх захирал, олон нийтийн хөтөлбөрийн
захирлууд, хуулийн хэлтэс, агуулах зэргийг багтаах зайтай байх ёстой. Утас, өндөр
хурдны интернет, унаа, багаж хэрэгсэл зэргийг худалдаж авах хэрэгтэй (жил 1).
2. Ажилчид: Эхний үед ШУА нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн гүйцэтгэх
захирлыг хөлслөн ажиллуулна. Гүйцэтгэх захиралтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
олон нийтийн хөтөлбөрийн захирлууд, хуулийн хэлтэс болон агуулахын ажилчдыг
хөлслөн авна. Түүнчлэн Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв мэдээлэл технологи,
захиргааны ажилчдыг авч ажиллуулах хэрэгтэй. Музей, боловсрол, археологи,
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палеонтологи, түүх, хүн судлалаар мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийг авч ажиллуулна
(Гүйцэтгэх захирлыг эхний жил, бусдыг нь хоёр дахь жилд)
3. Төслийн ажилчид: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв уул уурхайн компаниудад
археологи, палеонтологийн чиглэлээр газар дээр нь зөвлөлгөө өгч ажиллана.
Археологи, палеонтологийн чиглэлээр давхар мэргэшсэн нэг хүн хангалттай гэж
үзэж байна. Том төслийн хувьд түр хугацаанд ажиллах нэмэлт ажилчин
шаардлагатай болно. Уул уурхайн компаниуд нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвийн ажилтныг ажлын байр, унаа, компьютер, холбоо барих утас, бусад
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана (Хоёр дах жил).
Боловсон хүчин: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилчдын талаар дээр
дурдсан юм. Засгийн газрын бусад агентлагуудад соёлын өвийн мэргэжилтэн ажиллах
шаардлагатай. Ялангуяа Соёл, урлагийн газар нь олон нийттэй харилцах бодлогоор
Засгийн газрын бусад агентлагуудад зөвлөгөө өгөх, зарим тохиолдолд хяналт шалгалт
явуулах үүрэгтэй соёлын өвийн мэргэжилтэнтэй байх шаардлагатай (Хоёр дахь жил).
Соёлын өвийн хураамж: СӨХ хүрэлцээтэй, баталгаатай санхүүжилттэй байх ёстой.
Энэхүү санхүүжилт нь уул уурхайн компаниудаас авах соёлын өвийн жилийн
хураамжаас бүрдэнэ. СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх эхний жилд уул уурхайн компаниуд ШУА
болон олон улсын соёлын өвийн зөвлөхүүдтэй зөвлөлдөж дараах асуудлыг тодруулах
шаардлагатай. 1) Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн үйл ажиллагааг явуулахад
шаардлагатай нийт санхүүжилтийн хэмжээ, 2) соёлын өвийн хураамжийн хэмжээ, 3)
Уул уурхайн компанид газар дээр нь очиж зөвлөгөө өгөх ажилтан хэрэгтэй байгаа,
эсэхийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт (Эхний жил).
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Хүснэгт 7.1. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, хөтөлбөр тус бүрээр
Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагааны баг
Жил 1

Үе шат 1
Жил 2

Жил 3

Үе шат 2
Жил 4

Жил 5

Хариуцах албан
тушаалтан

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн

Төрийн бодлого
Соёлын өвийн хөтөлбөрийг
зөвшөөрөн хүлээж авах

ШУА Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төвийг
ажиллуулах
Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийг байгуулах

Боловсон хүчин
Соёлын өвийн төлбөр
Зөвлөх хороо

Соёлын өвийн хөтөлбөрийн
бага хурал
Барилгын ажилд дэмжлэг
үзүүлэх
Салбар болон Засгийн газрын
хоорондын хэлэлцээр
Тэргүүлэх манлайлагчийг олох
Даган мөрдөх
Төрийн бодлого, соёлын
өвийн хөтөлбөрт мониторинг
хийх
ШУА-ын дүрэмд өөрчлөлт
хийх

X

DD

JHA, JWO

X

C, DD, ED

JHA, JWO

X

C, DD, ED

JHA, JWO

C, DD, ED
C, DD, ED
DD, ED

JHA, JWO
JHA, JWO
WW

X

C, DD

JHA, JWO

ТЭЗҮ

X

DD

JHA, JWO

ED, DD
C, DD

JHA, JWO
JHA, JWO

x

ED

JHA, JWO

x

ED

JHA, JWO

DD
C, DD

JHA, JWO
JHA, JWO

DD, ED

JHA

X
X

X
X

x

x

Байгууламжууд
X
Боловсон хүчин- Гүйцэтгэх
X
захирал
Боловсон хүчин- бусад
X
X
x
x
ажилтнууд
Боловсон хүчин- төслийн
X
X
x
x
талбар
Төрийн байгууллагууд
X
Соёлын өвийн төлбөр
X
Оролцогч талууд болон олон нийтийн оролцоо
Санхүүжилтыг баталгаажуулах X
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x

Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагааны баг

Жил 5

Хариуцах албан
тушаалтан

x

DD, ED
DD, ED
DD, ED

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн
JHA
JHA
JHA

X

DD, ED

JHA

X

DD, ED

JHA

DD, ED

JHA

DD

JHA, JWO, CS

ED, CR
ED, CR

JHA, JWO, CS,
D&C
JHA, JWO

X

ED, CR

JHA, JWO, CS

X

ED, CR

JHA, JWO, CS

X

ED, CR

JHA, JWO, CS

X

ED, CR

JHA, JWO, CS

Жил 1

Засаглал
Хороод болон хөтөлбөр
Өвд орох хүлээн зөвшөөрөх
боломжтой өөрчлөлтийн
стандарт
Үйл ажиллагааг Оюу
Толгойгоос Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төвд
шилжүүлэх
Зөвлөлийг сонгох, шинэ
гишүүд
Эрсдлийн дүн шинжилгээний
семинар

X
X
X

Өмнөговь аймгийн музейТЭЗҮ
Өмнөговь аймгийн музейБарилга
Өмнөговь аймгийн номын
сан, архивын стратеги
төлөвлөгөө
Сумын музей, соёлын төвүнэлгээ шууд нөлөөллийн бүс
Сумын музей, соёлын төвстратеги төлөвлөгөө шууд
нөлөөллийн бүс
Сумын музей, соёлын төвстратеги төлөвлөгөө шууд бус
нөлөөллийн бүс
Стратеги төлөвлөгөөний
хэрэгжилт шууд болон шууд
бус нөлөөллийн бүс

X

Үе шат 1
Жил 2

X

Жил 3

x

Үе шат 2
Жил 4

x

X
Олон нийтийн хөтөлбөр

Барилгын ажил

X
X
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Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагааны баг
Жил 1

Боловсролын хөтөлбөр- бага
сургууль

Боловсролын хөтөлбөр- насанд
хүрэгсэд

Аялал жуулчлал

Сумын музей, соёлын төвстратегийн төлөвлөгөөний
хуваарь- бусад бүх
Сумын музей, соёлын төвстратеги төлөвлөгөө- бусад
бүх
Хүүрнэл түүхийн төсөл- шууд
болон шууд бус нөлөөллийн
бүс
Соёлын өвийг шууд болон
шууд бус нөлөөлийн сумын
сургуулийн газар зүй, түүхийн
хичээлийн хөтөлбөрт оруулах
Хүүрнэл түүхийн төсөл- аймаг
Соёлын өвийг аймгийн
сургуулийн газар зүй, түүхийн
хичээлийн хөтөлбөрт оруулах
Тэмцээн- шууд болон шууд
бус нөлөөллийн бүс
Биет бус өвийн сургалт – шууд
болон шууд бус нөлөөллийн
бүс
Тэмцээн- аймаг
Биет бус өвийн сургалт –
аймаг
Аялал жуулчлалын стратеги
төлөвлөгөө
Боломжит газруудыг тогтооххамгаалалттай газрын
жагсаалт
Устах аюул тулгараад буй
газрын удирдлагын

Үе шат 1
Жил 2

Жил 3

Үе шат 2
Жил 4

Жил 5

X

X

X

x

Хариуцах албан
тушаалтан

ED, CR

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн
JHA, JWO, CS

X

x

ED, CR

JHA, JWO, CS

x

X

SE, DPP

GW

DPP

GW, CHE

X

X
X

x
x

X
X

DPP
SE, DPP

GW
GW, CHE

X

x

x

x

X

DPP

GW

x

X

x

x

X

SE, DPP

GW

X
X

x
x

X
X

DPP
SE, DPP

GW
GW

X

X

x

x

X

ED, DPP

HC

X

X

x

x

x

ED, DPP

JHA, JWO, HC

ED, DPU

JHA, JWO, P

Х
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Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагааны баг
Жил 1

төлөвлөгөө
Бүсийн удирдлагын
төлөвлөгөө
Дэлхийн өвийн жагсаалтпалеонтологийн олдвор бүхий
газрууд
Дэлхийн өвийн жагсаалтбусад боломжит газрууд
Дэлхийн өвийн жагсаалтын
удирдлагын төлөвлөгөө гаргах
Дэлхийн өвийн жагсаалтын
удирдлагын төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх

Үе шат 1
Жил 2

Жил 3

Үе шат 2
Жил 4

Жил 5

Хариуцах албан
тушаалтан

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн

х

Х

ED, DPP

HC

SP

JWO, HC, P

DCP

JHA, JWO, HC

DCP

JHA, JWO, HC

DCP

JHA, JWO, HC

DPU, DCP

RCT, EH, JAH

DPU
DPU, DCP
DD, DPU, DCC
ITM, GA
DPU, DCC, SA, SP
DPU, DCC
DPU, DCC, SA, SP

RCT, EH, JAH
DD, TM
RCT, EH, JAH
RCT, EH, JAH
RCT, EH, JAH
MM, PR
RCT, EH, JAH
JHA, JWO

GW
GW

х

Х

х

Х

Х

Х

Х

х

х

Х
Х

х

х

Даган мөрдөх хөтөлбөр
Археологи ба палеонтологи

Угсаатны зүй

Шууд болон шууд бус
нөлөөллийн бүсийн хөтөлбөр
ШУА-ын даган мөрдөх хэсэг
Төслийн удирдлага
Стандартын ажлын хэсэг
Газар зүйн мэдээллийн сан
Даган мөрдөлтийн судалгаа
Хэвлэн нийтлэх
Уурхайн ажилтнуудад сургалт
явуулах
Академик- судалгааны
төлөвлөгөө
Академик- судалгааны үйл
ажиллагаа
Шууд болон шууд бус
нөлөөллийн бүсийн хөтөлбөр
ШУА-ын даган мөрдөх хэсэг
Стандартын ажлын хэсэг

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

х

х

x

х
х
х

х
х
х

Х
х
х

Х

х

х

х

Х

х

х

Х

Х

Х

х

х

х

DD, DPU, ED, SA,
SP
DD, DPU, ED, SA,
SP
DCC, SE

х
Х

Х
Х

х

х

х

DCC, SE
DCC, SE

Х
Х
Х

107

JHA, JWO
GW

Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагааны баг

Судалгаа
Уламжлалт байгалийн
нөөцийн ашиглалт болон
байгаль орчны мэдлэг
Уурхайн ажилтнуудын сургалт
Акадеимк судалгаа- барилгад
дэмжлэг үзүүлэх
Шилжилтийн даган мөрдөх
үүрэг
Шилжилтийн үеийн
судалгааны үүрэг

Х
Х

Х

х

х

х

DCC, SE
SE

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн
GW, RCT, EH,
JAH
GW
GW

Х
Х

Х
Х

х
х

х
х

х
х

DCC, SE
ED, SE

GW
JHA, JWO

Х

DD, DPU, DCC

JHA, JWO

Х

DD, ED

JHA, JWO

Шаардлагатай мэргэжилтний
тоог тогтоох
Ажилд авах
Тэтгэлэгт хөтөлбөр
Соёлын өвийн бакалаврын
түвшний хөтөлбөр
Соёлын өвийн магистрын
түвшний хөтөлбөр- гадаад
Шууд болон шууд бус
нөлөөллийн бүсэд сургагч
багшийн сургалт явуулах
Сумыг соёлын төв, музейн
ажилтнуудын сургалт- шууд
болон шууд бус нөлөөллийн
бүсэд
Аймагт сургагч багшийн
сургалт явуулах
Аймагт сумын соёлын төв,

Х

DD

JHA, JWO

Х
Х

DD
DD
DD

JHA, JWO
JWO
JWO

х

Х

DD

JWO

х

Х

х

х

х

DPP

GW, CHE

х

Х

х

х

х

CR, DPP

GW, CHE

Х

х

х

DPP

GW, CHE

Х

х

х

CR, DPP

GW, CHE

Жил 1

Газар зүйн мэдээллийн сан

ШУА-иас Өмнөговь аймгийн
соёлын өвийн төвд шилжих

Үе шат 1
Жил 2

Жил 3

Үе шат 2
Жил 4

Жил 5

Х

Хариуцах албан
тушаалтан

ITM, GA

Чадавхийг бэхжүүлэх
Мэргэжлийн сургалт

Мэргэжлийн бус ажилтнууд

Х
Х
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Үйл ажиллагааны баг
Жил 1

Үе шат 1
Жил 2

Жил 3

Үе шат 2
Жил 4

Жил 5

Хариуцах албан
тушаалтан

Дэмжлэг
үзүүлэх олон
улсын
мэргэжилтэн

музейн ажилтнуудын сургалт
явуулах

Түлхүүр: ED- Гүйцэтгэх захирал
Х- Хөтөлбөрийг бий болгох, х- Хөтөлбөрийг бий болгох бэлтгэл эсвэл хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх
C- Соёлын өвийн төвийн Захирлуудын зөвлөлийн дарга, CR- Архивын ажилтан, DCP- даган мөрдөх хөтөлбөрийн захирал, DD-Археологийн хүрээлэнгийн дэд захирал,
DPP- Соёлын өвийн төвийн Олон нийтийн хөтөлбөрийн захирал, DPU- Археологийн хүрээлэнгийн хамгаалалт хариуцсан захирал, ED- Төвийн Гүйцэтгэх захирал, GA- Газар
зүйн мэдээллийн системийн шинжээч, ITM- Соёлын өвийн төвийн Мэдээллийн технологийн шинжээч, SA-Ахлах археологч, SE- Ахлах угсаатны зүйч, SP- Ахлах
палеонтологч,
CHE- Соёлын өвийн боловсролын мэргэжилтэн, CS- Ченг Шен, D&C- Дизайн, барилгын мэргэжилтэн, DD- Диана Дуглас, EH- Эдгар Хубер, GW- Жеральд Вайт, HC-Хиари ду
Гросс, JAH-Жеффри Хомбург, JHA- Жеффри Алтшул, JWO- Жон Олсен, MM- Мариа Молина, P- Палеонтологч, PR-Пег Роббинс, RCT- Ричард Сиолек Торрело, TM-Тересита
Мажевски, WW- Вильем Вильемс.
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Оролцогч талууд болон нутгийн иргэдийн оролцоо
Соёлын өвийн менежмент нь олон нийтийн оролцоог шаарддаг. Соёлын өвийн зорилго
олон нийтэд хоёр талын ашиг тустай. Нэгт, янз бүрийн бүлэглэлийн хувьд үнэ цэнэтэй
газар нутгийг хадгалж хамгаалах, хоёрт, өнгөрсөн нь одоо үедээ, одоо үе нь ирээдүйгээ
бүтээхэд сургамж болох ач тустай. СӨХ-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд Зөвлөх
хороог байнгын ажиллагаатай болгох нь чухал юм. Түүнчлэн харьцангуй жижиг Зөвлөх
хорооноос гадна олон нийтийн ашиг сонирхлыг өргөн хүрээнд тусгах механизм
бүрдүүлэх хэрэгтэй.
• Зөвлөх хороо: Зөвлөх хороог байнгын ажиллагаатай болгохын тулд дараах арга
хэмжээ авах шаардлагатай. Үүнд,
◦ Санхүүжилт. Зөвлөх хороо Даланзадгад, Ханбогд, Улаанбаатарт тус бүр нэг
удаа нийтдээ жилд 3 удаа хуралдаж байх санхүүжилтийг “Оюу толгой” болон
бусад уул уурхайн компаниуд гаргаж өгөх хэрэгтэй (Эхний 1 жилд).
◦ Засаглал. Зөвлөх хороо байгууллагын зорилго, ажилтнууд, гишүүд, тэдний
эрх үүрэг, сонгууль, бүрэн эрхийн хугацаа, цалин зэрэг асуудлыг тусгасан
журамтай байх ёстой (Эхний 1 жилд).
◦ Хороо болон хөтөлбөрүүд. Зөвлөх хороо байгууллагын зорилтыг
тодорхойлж, түүнд хэрхэн хүрэх арга замыг тогтоох шаардлагатай. Хамгийн
багадаа Зөвлөх хороо нь хоёр хороо байгуулах нь зүйтэй. Үүнд,
 Төрийн бодлогын хороо. Энэ хороо соёлын өвийн эрх зүйн орчин
бүрдүүлэхдээ Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулах, уул
уурхайн компаниудыг “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулийг
дагаж мөрдүүлэхэд хяналт тавих зэргээр “Соёлын өвийг хамгаалах”
Монгол улсын хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад туслах зорилготой
байна (Эхний 1 жилд).
 Олон нийтэд мэдээлэл түгээх хороо. Энэ хороо Өмнөговь аймгийн оршин
суугчдад соёлын өвийн холбогдолтой үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл
түгээнэ. Ингэхдээ сонин гаргах, сумын соёлын төвтэй хамтран ажиллах,
иргэд Зөвлөх хорооны гишүүдтэй уулзах боломжтой “нээлттэй хаалганы
өдөр” зохиох зэрэг үйл ажиллагаа явуулж болно (эхний 1 жилд).
• Соёлын өвийн өөрчлөлтийн зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээ. СӨХ боловсруулах явцад
бид Соёлын өвийн зөвшөөрөгдөх хэм хэмжээний талаар ажлыг эхлүүлсэн. СӨХийг хэрэгжүүлэх хугацаанд Соёлын өвийн өөрчлөлтийн зөвшөөрөгдөх хэм
хэмжээтэй холбоотой 9 арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Зөвлөх хороо эсвэл Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвөөс зохион байгуулсан
иргэдтэй хийх уулзалтыг жилд дор хаяж 3 удаа шууд болон шууд нөлөөлийн
бүсд зохион байгуулж байх нь зүйтэй (1-2 жилд).
Олон нийтийн хөтөлбөр
Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ түүний барилга байгууламж, боловсрол, музей гэсэн
гурван хэсэгт хувааж болно. Үүнд,
Барилга байгууламж: Өмнөговь аймгийн болон сумдын музей, орон нутаг судлах
танхим нь байшин барилгаа засварлах, үзмэрүүдээ зүй зохистой хадгалах, үзмэрээ
баяжуулж шинэчлэх шаардлагатай байна. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг Даланзадгад
дахь Өмнөговь аймгийн музей, сумдын музей, орон нутаг судлах танхим, соёлын
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төвүүдийн түвшинд ангилан үзэж болно. Шууд нөлөөллийн бүс (Ханбогд сум)-д
хамгийн их анхаарч, шууд бус нөлөөллийн бүс (Манлай, Баян-Овоо сумд)-д бага зэрэг,
давхардсан нөлөөллийн бүс (Цогтцэций, Даланзадгад сумд) болон Өмнөговь аймгийн
үлдсэн хэсэгт бага анхаарах байдлаар эрэмбэлнэ (Зураг1, 1-р үе шатны тайланг үзнэ үү).
• Өмнөговийн музей. Даланзадгад дахь Өмнөговь аймгийн музейн одоогийн
барилгыг сэргээн засварлах боломжгүй тул түүний оронд шинээр барих гэж буйг
дэмжиж байна. Шинээр музей барих төсөв одоогоор бүрдээгүй байна. СӨХ-ийн
эхний жилд Зөвлөх хороо, ШУА, СӨХ-ийн олон улсын зөвлөхүүд шинэ музей
барьж, түүнд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг байрлуулах боломжийг
талаар урьдчилсан судалгаа явуулах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ санал боломжтой бол
шинэ барилгын санхүүжилтыг олох шаардлагатай. Хэрэв боломжгүй бол
одоогийн барилга байгууламжийг засч сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж, үзмэр
цуглуулгуудыг хадгалж хамгаалах шаардлагатай. Энэ төлөвлөгөөнд ховор,
түүхэн ач холбогдолтой ном, сурах бичиг хадгалагдаж буй аймгийн номын санг
хамруулах нь зүйтэй (Эхний жил).
• Сумдын музей, соёлын төв
◦ Ханбогд сум. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эхний жил Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвийн Ханбогд сумын музей, соёлын төвийн байрлаж буй байр,
үзмэр, ажилчдыг шалгах, үнэлгээ хийх шаардлагатай (эхний жил). Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төв хоёр дахь жилд байрыг шинэчлэх, бэлтгэгдсэн
ажилчдыг хөлслөн ажиллуулах төлөвлөгөөг багтаасан хэтийн төлөвлөгөөг
боловсруулна (Хоёр дахь жил).
◦ Манлай, Баян-Овоо сум. Хоёр дахь жилийн сүүлээр Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв шууд бус нөлөөллийн бүс дэх сумдын музей, Соёлын
төвийн нөхцлийг сайжруулах хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах нь зүйтэй
(хоёр дахь жил).
◦ Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүсийн сумдын стратеги төлөвлөгөөний
хэрэгжилт хоёр дахь жилийн эцсээр эхлэх ёстой (2 дахь жил)
◦ Өмнөговь аймгийн бусад сум. Хоёр дахь жилийн сүүлээр Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв Өмнөговь аймгийн бусад сумдын музей, Соёлын төвийн
хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах хуваариа гаргана (хоёр дахь жил).
Боловсролын хөтөлбөр: СӨХ-ийн хүрээнд бид хоёр төрлийн боловсролын хөтөлбөр
боловсруулсан нь анхан шатны буюу сургуулийн насны боловсрол, насанд хүрэгчдийн
боловсрол юм. Бүх боловсролын хөтөлбөрийг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвөөс
Боловсрол, соёлын газартай хамтран зохион байгуулж, түүнийг сумын сургууль, соёлын
төвүүд хэрэгжүүлнэ.
 Анхан шатны боловсрол: СӨХ хэрэгжиж эхлэх эхний хоёр жилийн хугацаанд 4
зорилт дэвшүүлээд байна.
◦ Өмнөговь аймгийн “Иргэний боловсрол” хичээлийн хөтөлбөрийг хянан үзэх
(эхний жил)
◦ Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүсийн сумдын газарзүй, түүхийн
хичээлийг соёлын өвтэй холбох (Ханбогд, Манлай, Баян-овоо) (Хоёр дахь
жил),
◦ Өмнөговь аймагт соёлын өвийн чиглэлээр багш, сурагчдад зориулсан гарын
авлага боловсруулах (хоёр дахь жил)
◦ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын сургууль, музей, соёлын төвийн
хөтөлбөрийг уялдуулах (хоёр дахь жил)
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Насанд хүрэгчдийн боловсрол: Аман түүх, тэмцээн уралдаан, соёлын өвтэй
холбоотой хөтөлбөрүүдийг СӨХ хэрэгжиж эхлэх эхний хоёр жилийн хугацаанд
боловсруулна.
◦ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад аман түүхийн хөтөлбөр боловсруулж,
сумын соёлын төвийн үйл ажиллагаатай уялдуулан хэрэгжүүлэх (эхний жил)
◦ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад тэмээний баяр, наадам болон бусад
баяр наадамтай уялдуулан сумын хэмжээний уралдаан тэмцээн зохион
байгуулах (эхний жил)
◦ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад биет бус өвийн чиглэлээр сум, багийн
түвшинд сургалт зохион байгуулах (эхний жил).

Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв “багш бэлтгэх сургалт” зохион
байгуулж, биет бус соёлын өв тээгчдэд гэрчилгээ олгож, олон нийтэд
сургалт явуулна

Биет бус соёлын өв тээгчдэд гэрчилгээ олгох сургалтын хөтөлбөрийг
сумын соёлын төвд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн
мэргэжилтэн явуулна.

Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв сургалтыг нийтэд зарлах,
сурталчлах зэрэгт зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлнэ.

Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдад биет бус өвийн чиглэлээр дараах
сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

Төмрийн дархан

Дуу

Уламжлалт хоол

Нүүдлийн соёл- гэр, тоглоом, мал аж ахуй зэрэг

Материаллаг соёл — Хөөрөг, модон лонх, эсгий хийх урлаг гэх мэт

Хорио цээр

Эх хэл, овгийн нэр
Аялал жуулчлал: Соёлын өвийн аялал жуулчлалыг Өмнөговь аймгийн аялал
жуулчлалын төлөвлөгөөнд тусгах ёстой. Тэрхүү төлөвлөгөө дэд бүтцийг сайжруулах,
зочид буудал, жуулчны баазыг барьж байгуулах, жуулчдын сонирхлыг татсан зүйлс,
байршлыг бий болгох зэргийг багтаасан байх шаардлагатай. СӨХ-ийг хэрэгжүүлэх эхний
хоёр жилийн хугацаанд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа соёлын өвийн аялал
жуулчлалыг аймгийн аялал жуулчлалын төлөвлөгөөтэй уялдуулан нэгтгэхэд чиглэнэ.
Тусгайлан гурван хөтөлбөр боловсруулна. Үүнд:
• Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх цогц аргачлал: СӨХ-ийн хүрээнд Өмнөговь аймагт
олон санаачлагууд бий болсон. Эхний хоёр жилийн хугацаанд Соёл, урлагийн
газар, ШУА, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн соёлын өвийн
мэргэжилтнүүд Өмнөговь аймгийн аялал жуулчлалын цогц аргачлал болон
мастер төлөвлөгөө боловсруулахад оролцоно (эхний 1–2 жилд).
• Аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой дурсгалт газруудыг олж тогтоох:
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилтнууд аялал жуулчлалын
мэргэжилтнүүдтэй хамтран Өмнөговь аймагт өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх
боломжтой газруудыг олж тогтоох чиглэлээр хамтран ажиллана.
◦ Соёлын өвийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой газруудыг орон нутгийн
хамгаалалттай газруудын жагсаалтад бүртгэнэ (эхний 1–2 жил).
◦ Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүс дэхь аялал жуулчлалаас үүдэн сөрөг
нөлөөнд автах газруудын хамгаалалтыг тусгасан удирдлагын төлөвлөгөөг
эхний жилд боловсруулж дуусна (Жил 1)
•
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◦
•

Уг дурсгалт газруудын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна (хоёр дахь
жилийн сүүлч гэхэд 1-2 жилээс хэтрүүлэлгүй)
Дэлхийн өвийн жагсаалт: Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь Дэлхийн өвд
бүртгэгдэх боломжтой соёлын өвийг олж тогтооно.
◦ Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь хөшөө дурсгал, дурсгалт газрын
олон улсын хороо (ИКОМОС)-ны Монголын Үндэсний хороотой хамтран
Дэлхийн өвийн урьдчилсан жагсаалтад орсон Өмнөговь аймгийн
палеонтологийн дурсгалуудыг дэлхийн өвд нэр дэвшүүлэх баримт бичгийг
бэлтгэнэ (Эхний 1–2 жил).
◦ Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв нь Дэлхийн өвд нэр дэвшүүлж буй
палеонтологийн дурсгалыг хадгалж хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулахад ИКОМОС-д тусална (эхний 2 жил).

Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөр
Одоогийн байдлаар Өмнөговь аймагт соёлын өвийн хууль тогтоомжийг албан ёсоор
дагаж мөрдөж байгаа нь хангалтгүй байна. Хувийн компаниуд өөрсдийн дураараа
шийдэж байна. “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулийг өөрсдийн
санаачлагаар дагаж мөрдөх гэсэн зарим нь шууд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнд
хандаж, түр зуурын арга хэмжээ авч байна. Гэвч ихэнх компаниуд “Соёлын өвийг
хамгаалах” Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх талаар ямар нэгэн санаачлага
гаргахгүй байна.
СӨХ-т түлхэц өгсөн гол хүчин зүйл нь хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх явдал юм.
Ялангуяа Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн компаниуд “Соёлын
өвийг хамгаалах” Монгол улсын хуулийг 100 хувь дагаж мөрдөж байх явдал чухал юм.
Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг боловсруулахад хамгийн чухал нь биет
болон биет бус өвийг хадгалж хамгаалах ажлын үндсэн ялгааг тодорхойлох юм.
Археологийн дурсгал, палеонтологийн үлдэц, тахилгат газар нутаг зэрэг нь бүтээн
байгуулалтын ажлын улмаас устаж, үгүй болох магадлалтай биет өвүүдийг яаралтай
олж тогтоож, авран хамгаалах шаардлагатай. Биет бус өв яг эсрэгээрээ, хил хязгаар гэж
байхгүй. Тухайлбал, Оюу толгой, Таван толгой-д эх хэлний саад тотгор гэж байхгүй.
Тиймээс тусгайлан эх хэлний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь уул уурхайн компаниудад ач
холбогдолгүй зүйл мэт санагдана. Биет бус соёлын өвийг насанд хүрэгчдийн
боловсролын хүрээнд өмнөх хэсэгт дурдсанчлан олон нийтийн хөтөлбөрөөр
дамжуулан цогц байдлаар хадгалж хамгаалах шаардлагатай.
Биет соёлын өвд зориулсан тусгай хандлага байх шаардлагатай. Энэ үүднээс 4 дүгээр
бүлэгт хууль тогтоомж дагаж мөрдөх үйл явцыг тодорхойлсон юм. Бидний гаргасан
загварын гол цөм нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв юм. Энэ төв үнэ цэнэтэй
соёлын өвийг олж тогтоох, үнэлгээ хийх, аварч хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулна. Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн
шаардлагыг зэрэг хангасан байх шаардлагатай. Дээр дурдсан хэсгүүдэд бид хууль эрх
зүйн орчныг өөрчлөх, ШУА-ийн дүрмийг өөрчлөх, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
байгуулах, соёлын өвийг хамгаалах чиглэлээр олон нийтийн хөтөлбөр боловсруулах
шаардлагатай талаар нарийвчлан авч үзсэн юм. Түүнээс гадна соёлын өвийг хадгалж
хамгаалахад чиглэсэн журам боловсруулах, судалгааны стандарт тогтоох
шаардлагатай.
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Эхний 1-2 жилд хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөрт бодитой, хэрэгжиж болохуйц
зорилт тавьсан (хүснэгт 5.1-ийг үзнэ үү). Эдгээрийг археологи/палеонтологи, угсаатны
зүйн чиглэлээр нь дараах байдлаар ангилав.
Археологи, палеонтологийн дурсгал: Монгол дахь археологи, палеонтологийн дурсгал
олон жилийн түүхтэй бөгөөд соёлын өвтэй харьцуулахад хамгийн сайн судлагдсан
шинжлэх ухааны салбар юм. ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн уул уурхайн
компаниудадтай хамтран сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд археологи,
палеонтологийн дурсгалыг хадгалж хамгаалахтай холбоотой түр зуурын арга хэмжээ
авч хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Энэхүү бий болсон анхан шатны хөрсөн дээр эдгээр
соёлын өвүүдийг хадгалж, хамгаалах чиглэлээр албан ёсны хөтөлбөр боловсруулах
боломжтой. Эхний 1-2 жилд дараах үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
• Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүсд албан ёсны хөтөлбөр боловсруулах
(Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сум). Энэ хөтөлбөрийг Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв хэрэгжүүлэх бөгөөд чингэхдээ 5-р бүлэгт заасан журмыг дагаж
мөрдөнө (1 дэх жил).
• ШУА-ийн бүтцэд Археологи, Палеонтологи, Угсаатны зүйн судалгааны хуулийн
хэлтсийг байгуулах. Үүнийг хийхийн тулд ШУА-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг
шаардах боловч эхлээд ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийг дахин зохион байгуулах
шаардлагатай (эхний 1 жил).
• Археологи, Палеонтологийн дурсгалын үнэ цэнэд тавигдах шаардлага болон
судалгааны стандарт тогтоох үүрэгтэй ажлын хэсэг байгуулах. Археологийн ажил
мэргэжлийн түвшинд стандартын дагуу хийгдэж байгаа, эсэхийг шалгах
мэргэжлийн зөвлөл байдаг. Харамсалтай нь Зөвлөлийн үйл ажиллагаа сайн
явагдахгүй байна. Гэхдээ үүнийг сайжруулах боломжтой юм. Эсвэл шинэ бүтэц
байгуулж болно (Хоёр дахь жил, энэ хэсэг 2-р шатанд үргэлжлэн ажиллана).
• Өмнөговь аймагт археологи, палеонтологийн төвлөрсөн мэдээллийн сан
байгуулах. Археологийн дурсгалуудын GIS мэдээллийн сан СӨХ-ийн хүрээнд
хийгдэж эхэлсэн. Үүнийг ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн үргэлжлүүлж,
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд шилжүүлнэ. Үүн дээр палеонтологийн
дурсгалыг нэмж оруулна (Хоёр дахь жил).
• Шаардлагатай бол хууль тогтоомж дагаж мөрдөж буй байдлын талаар судалгаа
явуулах. Өмнөговь аймагт уул уурхайн олборлолт үргэлжилж байгаа бөгөөд
археологи, палеонтологийн үзлэг судалгаа явуулах шаардлага байсаар байна.
Улаанбаатар дахь ШУА-ийн Археологи, Палеонтологийн хүрээлэн Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулагдах хүртэл энэхүү судалгааг үргэлжлүүлэн
хийнэ. “Оюу толгой” төсөл археологич хөлслөн ажиллуулж, уул уурхайн үйл
ажиллагаанд анхан шатны судалгаа явуулахад тусална. Уул уурхайн бусад
компаниуд “Оюу Толгой”-н жишгийг даган Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
байгуулагдах хүртэл газар дээр нь мэргэжилтэн авч ажиллуулна (1-5 жилд).
• Археологи, палеонтологийн чиглэлээр сургалт явуулах. Чадавхийг бэхжүүлэх
хүрээнд сургалт явуулах талаар хэлэлцсэн ч гэсэн сургалт нь бүх түвшинд
явагдаж байх шаардлагатай бөгөөд хууль тогтоомж дагаж мөрдөх хөтөлбөртэй
уялдсан байх ёстойг онцлон тэмдэглэх нь чухал байна. Археологич,
палеонтологичдыг байнга сургаж, чадавхижуулж байх шаардлагатай. Түүнчлэн
барилгын менежер, ажилчид, бусад уурхайн ажилчдад “Соёлын өвийг
хамгаалах” Монгол улсын хуулийг дагаж мөрдөх үүрэг хариуцлагынх нь талаар
сайтар ойлгуулж байх хэрэгтэй. Хожим нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
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уул уурхайн ашиглалтын газар дээр түр хугацааны сургалт болон баримжаа
олгох семинарыг зохион байгуулна (1-5 жилд).
• Археологи, палеонтологийн эрдэм шинжилгээний судалгаа. Судалгаа явуулах
нэг гол үндэслэл нь өнгөрсөн түүхийн талаар ойлголтыг ард иргэдэд өгч байх
явдал юм. Биет соёлын өвийн судалгаа харьцангуй бага талбайд тусгайлан авч
үзсэн өвийг судлахад чиглэгдэг. Өөр нэг зорилго бол Өмнөговь аймаг дахь
судалгааны чиглэлүүдийг тодорхойлох боломжийг монголчуудад олгох юм.
Эрдэм шинжилгээний төслүүдийг санхүүжүүлдэг гадаадын байгууллагууд
судалгааны
тулгамдсан
асуудлыг
тодорхойлох
болон
археологи,
палеонтологийн судалгааны чиглэлийг тогтооход түлхүү анхаардаг. СӨХ-ийн
хүрээнд бид энэ тэнцвэрийг тогтоохыг хүсч байна. Монголчуудын боловсруулсан
судалгааны чиглэл дээр ажиллах гадны хүрээлэнгүүдэд санхүүгийн дэмжлэх
үзүүлэх замаар бид эрдэм шинжилгээний судалгааг явуулж, бусад оронтой
хамтран Монголын судалгааны санг байгуулна. Өмнөговь аймагт явагдаж буй
эрдэм шинжилгээний судалгааны өөрчлөлт хугацаа шаардах бөгөөд судалгааны
хүрээг бий болгохыг шаардана. Энэ чиглэлээр эхний 1-2 жилд дараах алхмуудыг
авч хэрэгжүүлнэ.
◦ Өмнөговь аймгийн археологи, палеонтологи, түүх, угсаатны зүйн судалгааны
загвар боловсруулах. Энэ судалгааны загварыг Монголын эрдэмтэдтэй
хамтран боловсруулах нь зүйтэй бөгөөд судалгааны чиглэлийг тогтооно.
Судалгааны загварын нэг үр дүн нь төслийн 1-р үе шатны тайланд орсон
судалгааны асуултуудыг илүү сайжруулах явдал юм. Эдгээр асуултууд дараа
нь биет соёлын өвийн шинжлэх ухааны үнэ цэнийг үнэлж тогтоох үндэс суурь
болно (хоёр дахь жил).
◦ Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн төвд мэдээлэл, судалгааны төв байгуулах.
Мэдээлэл, судалгааны төв нь үндэсний болон гадаадын хүрээлэнгүүд
хамтран судалгаа хийх боломж олгоно. Эхэндээ ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнд байрлаж болох бөгөөд дараа нь Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвд шилжин байрлана (хоёр дахь жил).
Тахилгат газар нутаг: Тахилгат газар нутаг нь биет болон биет бус өвийг хоёуланг
багтаасан байдаг. Эдгээр газрууд биет хэлбэрээр оршдог. Гэвч тэдгээрийн соёлын үнэ
цэнэ нь хүмүүсийн түүнд хандаж буй итгэл бишрэлээс урган гардаг. Энэ үнэ цэнэ нь
нийгмийн харилцаа, дуу, шүлэг, зан үйлээр илэрдэг.
Соёлын өвийн талаарх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдүүлэх зорилгоор дараах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Уул уурхай, зам зэрэг төсөл хэрэгжүүлэгчид соёлын өвийг
хэрхэн олж тогтоох, үнэлэх, авран хамгаалахыг мэддэг байх шаардлагатай бөгөөд
ингэснээр тэд ажлаа үргэлжлүүлэн явуулна. 5-р бүлэгт бид угсаатны зүйн судалгааг
багтаасан. Бидний одоогийн зорилго нь санал болгож буй эрх зүйн орчныг хэрэгжүүлэх
арга замыг бий болгоход оршино. Палеонтологи, археологийн өвийн хувьд дээр
тодорхойлсон арга замуудын ихэнхи нь хоорондоо төстэй. Угсаатны зүйн судалгаа
Өмнөговь аймагт сайн хийгдээгүй учраас тахилгат газар нутгийг археологи,
палеонтологийн өвөөс тусад нь авч үзсэн билээ. Ингэснээр бид угсаатны зүйн үйл явцыг
илүү сайн хянан шалгах шаардлагатай. Эхний 1-2 жилд дараах шаардлагуудыг хангах
хэрэгтэй.
• Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүс дэх тахилгат газар нутгуудыг хадгалж
хамгаалах албан ёсны хөтөлбөр боловсруулах (Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо
сум) (Эхний 1 жил).
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ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнд угсаатны зүйн судалгааны хуулийн хэлтэс
байгуулах. Хэдийгээр дээр дурдсан боловч угсаатны зүйн хуулийн хэлтэс нь
ШУА-ийн хүрээнд зохион байгуулалтын болон бүтцийн өөрчлөлт хийгээд
зогсохгүй, угсаатны зүйн шинжлэх ухаанд соёлын өөрчлөлт хийх юм. Өдийг
хүртэл бүх угсаатны зүйн судалгаа нийгмийн шинжлэх ухааны үүднээс хийгдэж
ирсэн билээ. Хүн судалгааны нэг субьект болж байв. Соёлын өв шинжлэх ухааны
хувьд ач холбогдол багатай, түүнд хадгалагдаж буй үнэ цэнийг нутгийн иргэд
олж тогтоох, хадгалж хамгаалахад тэдний оролцоо их байж иржээ. Бусад орны
туршлагаас харахад мэргэжлийн түвшинд хүрэхэд цаг шаардах бөгөөд олон
улсын соёлын өвийн мэргэжилтнүүдээс байнга сургалт дэмжлэг авч байдаг
(Эхний 1–2 жилд).
Угсаатны зүйн соёлын өвийн хувьд судалгааны стандарт болон үнэ цэнийг
тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох ажлын хэсэг байгуулах. Одоогоор Монголд
ийм төрлийн мэргэжлийн баг байхгүй учраас уг ажлыг хийхэд их хэцүү байж
болох бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн хугацааг бүхэлд нь зарцуулж
болох юм. Эхлээд антропологчид соёлын өвийн судалгааны стандарт болон үнэ
цэнэд тавигдах шалгуурын талаар тохиролцох хэрэгтэй. Ингэхдээ олон улсын
шинжээчдээс арга зүйн дэмжлэг авах нь чухал юм (1-5 жилд).
Өмнөговь аймаг дахь тахилгат газар нутгийн төвлөрсөн мэдээллийн сан
байгуулах. Уг мэдээллийн сан археологи, палеонтологийн өвийн сан
байгуулахаас хялбар байна. Учир нь СӨХ боловсруулахаас өмнө ямар нэгэн
тахилгат газар нутаг бүртгэгдээгүй байв. Тиймээс цөөхөн мэдээлэл байгаа
бөгөөд нэг загвараар тэмдэглэгдсэн. Бүх GIS мэдээллийн санг эхэндээ ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэнд төвлөрүүлж байгаад дараа нь Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төвд шилжүүлнэ (Эхний 1 жилд). Цөөн тооны биет бус соёлын
өвийг газрын зурагт тэмдэглэх учраас биет бус соёлын өв тээгчдийг мөн газрын
зурагт оруулах нь зүйтэй. Ингэснээр судлаачид уламжлалт мэдлэгийг хаанаас
олж болохыг мэдэх боломжтой болно.
Шаардлагатай бол стандартад нийцэж байгаа, эсэх талаар судалгаа явуулах. Тус
судалгааг нэг удаа хийвэл холбогдох стандартад нийцэж байгаа, эсэхийг хянан
үзэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Тэрхүү стандартад тахилгат газар нутгийн
газрын зураг хийх хээрийн судалгаа, ярилцлагын арга, газар нутгийн нэрийдлийг
хэрэглэх зэрэг орно. Монголын судлаачдын ажлын хэсэг байгуулагдах хүртэл
олон улсын соёлын өвийн шинжээчид хяналт тавьж байх нь зүйтэй (Эхний 1-2
жилд).
Угсаатны зүй болон соёлын өвийн талаар сургалт явуулах. Уурхайн ажилчид
болон төсөл хэрэгжүүлэгчид ийм төрлийн сургалт явуулах шаардлагатай.
Түүнчлэн сум, багийн түвшинд ийм төрлийн сургалтыг явуулах нь ард иргэдэд
соёлын өвийг хамгаалахад тэдний гүйцэтгэх үүрэг, тахилгат газар нутгаа
хамгаалах ач холбогдлыг ойлгуулах ач холбогдолтой (1-5 жилд).
Угсаатны зүйн эрдэм шинжилгээний судалгаа. Өмнөговь аймагт угсаатны зүйн
суурь судалгаа дутагдалтай байдаг. Биет бус соёлын өвийг олж тогтоох нь
боловсронгуй биш бөгөөд биет соёлын өвийн хөтөлбөр боловсруулахын тулд
нэгдүгээр үе шатны хүрээнд олж тогтоосон биет бус соёлын өвийн талаар их
зүйл мэдэх шаардлагатай. Монголын соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад гадны
байгууллагуудтай хамтран ажиллах нь чухал юм. Ийм төрлийн судалгаа
Монголд шинэ ойлголт учраас эхний хоёр жилд гадны байгууллагууд
мэргэжлийн хурал, уулзалтад оролцож туршлага хуваалцах, дээр дурдсанчлан
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судалгааны загвар боловсруулах, мэдээлэл, судалгааны төв байгуулах зэрэг
оролцох зэргээр дэмжлэг үзүүлнэ (1–2 жилд).
Чадавхийг бэхжүүлэх
Монголд соёлын өвийн чиглэлээр олон мэргэжилтэн бэлтгэх шаардлагатай. Эдгээр
мэргэжилтнүүд нь антропологи, археологи, түүх, угсаатны зүй зэрэг соёлын өвтэй
холбоотой нэг юмуу хоёр салбарт мэргэшсэн байх төдийгүй соёлын өвийн
менежментийн чиглэлээр туршлага хуримтлуулсан байх ёстой. Мэргэжлийн хүмүүсийн
зэрэгцээ мэдээлэл цуглуулах, өвийг олж тогтоох, өвийн мэдээллийг дамжуулах, биет
бус өвийг хөгжүүлэх зэрэгт туслах үүднээс мэргэжлийн бус хүмүүсийг сургаж бэлтгэх
шаардлагатай. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагын талаар бид дээр дурдсан билээ.
• Мэргэжлийн сургалт. Эхний 1-2 жилд мэргэжлийн сургалттай холбоотой
дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
◦ Өмнөговь аймагт шаардлагатай байгаа мэргэжлийн соёлын өвийн
мэргэжилтний тоог гаргах. Мөн Улаанбаатарт Соёл, урлагийн хороо, ШУА,
бусад газруудад соёлын өвийн мэргэжилтэн байх шаардлагатай. Зарим орон
тоо Даланзадгадад аймгийн түвшинд, түүнчлэн шууд болон шууд бус
нөлөөллийн бүсийн сумдад байх шаардлагатай. Орон тоо тус бүрийн хувьд
дараах нөхцөл хангагдсан байх шаардлагатай.

Ажлын байрны тодорхойлолт, үүрэг, хариуцлагыг тусгасан

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, боловсрол, туршлага
◦ Монголд шинээр бэлтгэгдсэн соёлын өвийн мэргэжилтнүүдийн тоог тогтоох
(эхний 1 жилд)
◦ “Оюу толгой” болон бусад уул уурхайн компаниудаас олгодог тэтгэлэгт
хөтөлбөрт соёлын өвийг хамруулах
◦ Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн суурь хичээлүүдэд соёлын өвийн
хөтөлбөрийг уялдуулах чиглэлээр их сургуулиудтай хамтран ажиллах (хоёр
дахь жилд)
◦ Соёлын өвийн чиглэлээр магистрын зэрэг олгодог гадны сургуулиудтай
харилцаа тогтоох (1–2 жилд).
• Мэргэжлийн бус сургалт. СӨХ-ийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн бус хүмүүс чухал
үүрэг гүйцэтгэнэ. Биет бус өв тээгчид нь биет бус соёлын өвийн талаархи
мэдлэгээ бусдад өвлүүлж, ирээдүй хойч үеээ бэлтгэн гаргадаг хувь хүмүүс байна.
Аймаг, сумын ажилчид нь одоогоор өөрсдийн мэдлэгээр сумын Соёлын төв
болон музейг ажиллуулдаг. Эдгээр ажилтнуудыг цаашид сайтар давтан сургах
шаардлагатай бөгөөд ингэснээр иргэд сургалтад идэвхитэй хамрагдаж, үр
дүнгээ илүү сайн өгнө.
◦ Сургагч багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах (1-2 жилд). Энэ хөтөлбөр биет
бус соёлын өв тээгчдэд гэрчилгээ гардуулах ба ингэснээр тэдгээр хүмүүс
бусдад сургалт явуулах эрхтэй болно. Ихэнхи сургалт сумын Cоёлын өвийн
төв, уралдаан тэмцээн, баяр наадам, багийн хурлын үеэр болно. Сургагч
багш бэлтгэх хөтөлбөрийг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв эрхлэн
явуулах бөгөөд тус төв сургагч багш нарт гэрчилгээ олгох хөтөлбөр
эхлүүлэхээс өмнө үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэх шаардлагатай. Өмнөговь
аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулагдах хооронд сургагч багш бэлтгэх
хөтөлбөрийн хүрээнд ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн дараах ажлыг хийнэ.
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Хөтөлбөрийг удирдан зохицуулах соёлын өвийн мэдээлэл түгээх
мэргэжилтэн ажилд авах

Бусдад өөрийн мэдлэг, чадвараа зааж сургах биет бус соёлын өв тээгчийн
сонирхлын түвшинг тодорхойлох

Сургалт явуулах хамгийн тохиромжтой арга зам болон байрыг олох

Гэрчилгээ гардуулах тохиромжтой байгууллагыг сонгох (тухайлбал,
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны
яам гэх мэт)

Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдад тийм сургалт зохион байгуулах
хөтөлбөр, байрны асуудалд санхүүжилт олох

Биет бус өв тээгчдийн гэрчилгээнд тавигдах шаардлага болон сургагч
багш болох хүмүүст тавигдах шаардлагыг тодорхойлох

Сургагч багш болон сурагчдыг хоёуланг нь олж тогтоох

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах

Сургалт явуулах газар, хөтөлбөр боловсруулах

Сургалтын үр дүнг үнэлэх хяналтын хөтөлбөр боловсруулах
Сум болон аймгийн музей, соёлын төвүүд (1-2 жилд). Сумын соёлын төв
болон музей, орон нутаг судлах танхим үндсэндээ Засгийн газрын
байгууллагууд учраас Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв болон ШУА,
соёлын төвүүд, музейд өөрчлөлт оруулахын тулд Засгийн газрын холбогдох
яам, агентлагуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай. Эдгээр газруудтай
хамтран ажиллахын тулд тус бүрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой гаргах
шаардлагатай бөгөөд давхардуулахгүй байх ёстой. ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэн болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвөөс авч хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа нь эхний хоёр жилд

Аймаг, сумын соёлын төв, музей, орон нутаг судлах танхимын нөхцлийг
сайжруулахад тэргүүлэх үүрэгтэй оролцох Засгийн газрын агентлаг,
байгууллагыг тодорхойлох

Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдын музей, орон нутаг судлах
танхим болон соёлын төвийн ажилтнуудад тавигдах шаардлагыг
тодорхойлох

Соёлын төв болон музей, орон нутаг судлах танхимын ажилтнуудад
тавигдах боловсрол, туршлагын шалгуурыг тогтоох

Албан тушаал тус бүрийн үүрэг, хариуцлага, эрх мэдлийн хүрээг
тодорхойлсон ажлын байрны тодорхойлолт гаргах

Музей, орон нутаг судлах танхим болон соёлын төвийн ажилтнуудыг
сургах хөтөлбөр боловсруулах

Сургалт явуулах байр, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, санхүүжилтийг олох,

Сургалтын үр дүнг үнэлэх хяналтын хөтөлбөр боловсруулах


◦

II үе шат: 3–5 жил
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хоёрдугаар үе шат эхлэхэд бид “Соёлын өвийг хамгаалах”
Монгол улсын хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулчихсан эсвэл оруулахад тун ойрхон ирсэн
байх ёстой. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв байгуулагдаад үйл ажиллагаа нь
эхэлсэн, олон нийттэй харилцах болон дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг эхлүүлсэн,
баримтууд Археологийн хүрээлэнгээс Даланзадгад дахь Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвд шилжсэн, Зөвлөх хороо нь бие даасан, байнгын ажиллагаатай байгууллага
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болсон бөгөөд чадавхийг бэхжүүлэх болон сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн
байх ёстой. Хоёрдугаар үе шатны гол зорилго нь нэгэнт бий болсон эдгээр байгууллага,
хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлэх явдал юм.
Төрийн бодлого
Хоёрдугаар үе шатанд хэрэгжих олон нийттэй харилцах бодлогын хүрээнд бид дараах
гурван зорилтыг дэвшүүлсэн. Үүнд,
• “Соёлын өвийг хамгаалах” Монгол улсын хууль болон бусад хууль тогтоомж,
конвенциуд. Соёлын өвтэй холбогдолтой хууль, тогтоомжид өөрчлөлт оруулах
чиглэлээр идэвхитэй ажиллах шаардлагатай. Мөн Соёлын өвийг хууль бусаар
хилээр оруулж, гаргахыг хориглох тухай 1970 оны ЮНЕСКО-гийн конвенц, Хууль
бусаар экспортлогдсон болон хулгайлагдсан соёлын эд зүйлсийн тухай 1995 оны
ЮНИДРОИТ-ын конвенцид Монгол улс нэгдэн орохыг Засгийн газрын холбогдох
мэргэжилтэнд байнга түлхэц өгч байх шаардлагатай. Үүнийг Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв, Соёл, урлагийн газар, ИКОМОС болон бусад төрийн бус
байгууллага, хувийн хэвшлийнхэнтэй хамтран ШУА-аас удирдан явуулна (3жилд).
• Соёлын өвийн хүрээ. Монгол улс эхний үе шатны тайлан болон хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөний Нэгдүгээр үе шатны төгсгөлд энэ бүлэгт дурдсанчлан соёлын
өвийн хүрээг батална гэдэгт бид итгэж байна. Хэрэв тийм хүрээг батлахгүй эсвэл
бүрэн хэрэгжүүлэхгүй бол ШУА, Соёл, урлагийн газар, Өмнөговь аймгийн
Соёлын өвийн төв болон бусад газрууд энэ үйл явцыг дуусгах шаардлагатай (3
дахь жилд).
• Соёлын өвийн менежмент ба уул уурхайн компани. Хэдэн жил хууль,
тогтоомжийг дагаж мөрдөх үйл явцыг авч хэрэгжүүлсний дараа уул уурхайн
компани болон соёлын өвийн салбарын төлөөллийг оролцуулан түүний үр дүнг
үнэлэх нь чухал байна. Хэрэв шаардлагатай бол бүтцэд өөрчлөлт оруулна (5 дахь
жилд).
Оролцогч талууд болон нутгийн иргэдийн оролцоо
Нутгийн иргэдийг тогтмол оролцуулж байх хэрэгтэй. Хоёр дахь үе шатанд авч үзэж буй
нэг чухал асуудал бол Зөвлөх хороо хувь хүнийг бус, нутгийн иргэдийн ашиг сонирхлыг
төлөөлөх юм. Бүх зөвлөх хороодын адилаар Зөвлөх хороо нь байгууллагад шинэ
гишүүн нэгдэн орох, хуучин гишүүн гарах зэргээр байнгын хөдөлгөөнтэй байна.
Зөвлөх хорооны үйл ажиллагааг “Оюу Толгой”-гоос Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвд шилжүүлэх: Зөвлөх хороо “Оюу толгой”-н хүрээнд биш бие даасан байгууллага
болон байгуулагдах нь чухал байна. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв Зөвлөх
хороонд зохион байгуулалтын болон санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлнэ (4 дэх жилд).
Зөвлөх хорооны гишүүдийн шилжилт хөдөлгөөний дараалал: 4 жилийн хугацаанд
Зөвлөх хорооны гишүүдийн зарим шинээр сонгогдож, зарим нь бүрэн эрхийнхээ
хугацааг дуусгаад Зөвлөх хорооноос гарна.
Эрсдлийн үнэлгээний хоёр дахь уулзалтыг зохион байгуулах: 5 дахь жилд эрдслийн
үнэлгээний хоёр дахь удаагийн уулзалтыг зохион байгуулна. Энэхүү уулзалтын зорилго
нь Өмнөговь аймгийн соёлын өвд тулгарч буй аюул занал болон боломжийг хянан
үзэж, Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийг менежментийн үйл ажиллагааны
удирдамжаар хангах явдал юм.
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Олон нийтийн хөтөлбөр
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хоёрдахь үе шатанд Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв
эхний 1, 2 жилд хийж байсан олон нийтийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх
бөгөөд газарзүйн хувьд Өмнөговь аймгийг бүхэлд нь хамарна.
Барилга байгууламж: Байр барилгын нөхцлийг 3-5 дахь жилд үргэлжлүүлэн
сайжруулна. Тухайлбал, Өмнөговийн шинэ музейн барилгатай холбоотой шийдвэр
гаргуулах шаардлагатай бөгөөд уг шийдвэрээс хамааран Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв байнга байрлах байрны асуудлыг шийдвэрлэнэ.
• Өмнөговь аймгийн музей баригдаж дууссан эсвэл Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төв байнга байрлах байрыг барих (4 дэх жилд)
• Өмнөговь аймгийн номын сан болон архивын хэтийн төлөвлөгөө. Хэрвээ
Өмнөговь аймгийн шинэ музей баригдаж дуусаагүй бол бид одоогийн байрыг
засч сайжруулах төлөвлөгөө болон үзмэр, цуглуулгуудыг хадгалж хамгаалах
нөхцлийг сайжруулах хэтийн төлөвлөгөө боловсруулна (3 дахь жилд).
• Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдын музей болон соёлын төвийн хэтийн
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх (3 дахь жилд)
• Өмнөговь аймгийн хуримтлагдсан нөлөөллийн бүс болон бусад сумдын музей
болон соёлын төвийн хэтийн төлөвлөгөөг боловсруулах (4-5 жилд)
Анхан шатны боловсрол: Сургуулийн сурагчдад зориулсан хөтөлбөрийг Нэгдүгээр үе
шатны сүүлээр хэрэгжүүлнэ. Түүнийг хоёрдугаар үе шатанд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
• Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүсийн сумдын сургуулийн хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх (3-5жилд)
• Давхардсан нөлөөллийн бүс болон Өмнөговь аймгийн үлдсэн хэсэгт ижил
төрлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах (3-5 жилд)
◦ Соёлын хөтөлбөрийг газарзүй, түүхийн хичээлтэй уялдуулах
◦ Өмнөговь аймгийн соёлын өвийн талаар багш, сурагчдад зориулсан
хэрэглэгдэхүүн тараах
◦ Өмнөговь аймгийн сумдын сургууль, музей, соёлын төвүүдийн үйл
ажиллагааг уялдуулах
Насанд хүрэгчдийн боловсрол: Нэгдүгээр үе шатны сүүлээр шууд болон шууд
нөлөөллийн бүсийн сумдад насанд хүрэгчдийн боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлж
эхэлнэ. Түүнийг хоёрдугаар үе шатанд Өмнөговь аймаг даяар өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ.
• Шууд болон шууд бус нөлөөллийн сумдад насанд хүрэгчдийн боловсролын
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ (3-5 жилд)
• Өмнөговь аймгийн бусад сумдад ижил төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (3-5
жилд)
Аялал жуулчлал: Хөрөнгө оруулалт хийгдэж, дэд бүтэц тавигдах хүртэл Өмнөговь
аймагт соёлын өвийн аялал жуулчлал зогсонги хэвээр байна. Тэр болтол аялал
жуулчлал бусад чиглэлд болон хязгаарлагдмал хүрээнд адал явдал хайсан аялал
жуулчлалд чиглэнэ. Соёлын өвийг аялал жуулчлалд ашигтай байлгаж болох юм. Учир
нь аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой газруудыг олж тогтоох, анхан шатны судалгаа
явуулах, менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэгт бодитой хөрөнгө оруулалт
шаардлагатай байдаг. 3-5 дахь жилийн хугацаанд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
• ШУА болон Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн соёлын өвийн
мэргэжилтнүүд аймгийн аялал жуулчлалын Мастер төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн
оролцоно (3-5 жилд)
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•

•

Шууд болон шууд бус нөлөөллийн бүсд өвийн аялал жуучлал хөгжүүлэх
боломжтой газруудыг үргэлжлүүлэн олж тогтоож, орон нутгийн хамгаалттай
газар нутгийн жагсаалтад бүртгэн авна. Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн
төвийн ажилчид жил бүр 1-2 өвийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулна (35 жилд).
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төв дараах чиглэлээр ИКОМОС-той хамтран
ажиллана (3-5 жилд):
◦ Урьдчилсан жагсаалтад дурсгалт газруудыг бүртгэх
◦ Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэх боломжтой Өмнөговь аймгийн
палеонтологийн дурсгалуудын жагсаалтыг эцэслэх
◦ Нэгдүгээр үе шатны урьдчилсан жагсаалтад орсон Өмнөговь аймгийн соёлын
өвүүдийн нэгийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад нэр дэвшүүлсэн баримт бичиг
бэлтгэх ажлыг эхлүүлэх

Хууль тогтоомжид нийцүүлэх хөтөлбөр
Хоёр дахь жилийн төгсгөлд хуульд тогтоомжид нийцүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж
дуусна. Хоёр дахь үе шатны гол зорилго нь хууль тогтоомжтой холбоотой бүх үйл
ажиллагааг ШУА-иас Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд шилжүүлнэ.
Хууль тогтоомжтой холбоотой бүх үйл ажиллагааг ШУА-иас Өмнөговь аймгийн Соёлын
өвийн төвд шилжүүлэх. Ийнхүү шилжүүлэх үйл ажиллагаа 3 дахь жилийн сүүл гэхэд
бүрэн дуусна. Үүнд:
• Уул уурхайн компани болон Засгийн газрын байгууллагуудын шаардлагад
нийцүүлэн Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн ажилтнуудыг ажилд нь
оруулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх
• ШУА-иас Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд бүх мэдээллийг шилжүүлэх
◦ Биет болон тахилгат газар нутгийн байршлыг дижитал мэдээлэлтэй холбосон
газар зүйн мэдээллийн сан (тухайлбал, цахим баримтжуулалт, зураг, гар
зураг, газрын зураг, тэмдэглэл зэрэг)
◦ Өмнөговь аймагт хийгдсэн бүх судалгааны тайлангийн цаасан болон цахим
хувь
◦ Судалгааны хамрах талбайг харуулсан газрын зургийн цаасан болон цахим
хувь
• Даланзадгадад Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвийн агуулахыг байгуулж,
ажиллуулах
Өмнөговь аймаг дахь археологи, палеонтологи, угсаатны зүй, түүхийн судалгааг
Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд шилжүүлэх: Өмнөговь аймаг дахь эрдэм
шинжилгээний судалгааны зөвшөөрлийг ШУА-ийн холбогдох хүрээлэнгээс өгнө. Зохион
байгуулалтын ажлыг Өмнөговь аймгийн Соёлын өвийн төвд шилжүүлнэ (3 дахь жилд).
Чадавхийг бэхжүүлэх
Мэргэжлийн соёлын өвийн мэргэжилтнүүдийг хүрэлцэхүйц тоогоор сургаж бэлтгэхэд
дор хаяж 10 гаруй жил шаардана. Мэргэжлийн бус соёлын өвийн ажилтныг ажиллах
явцад нь сургаж болно. Хоёрдугаар үе шатны хугацаанд нэгдүгээр үе шатанд эхлүүлсэн
бүх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн өргөжүүлнэ.
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Сургагч багш бэлтгэх. Насанд хүрэгчдийн боловсролд хамрагдсан биет бус соёлын
өвийн тоо болон тэдгээр хөтөлбөрийн хамрах хүрээг 3-5 дахь жилд үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлж, өргөжүүлнэ.
• Давхардсан нөлөөллийн бүс болон Өмнөговь аймгийн бусад сумдад сургагч
багш бэлтгэх сургалтыг явуулах
• Сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан уламжлалт гар урлал, урлаг, соёлын үйл
ажиллагааг үргэлжлүүлж, хөтөлбөрийг өргөжүүлэх
• Гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн өргөжүүлснээр сургагч багш нар
Өмнөговь аймгийн бүх суманд хүрэлцээтэй болно
Сумын соёлын төв болон музей: Өмнөговь аймгийн сумдын музей болон соёлын төвд
ажиллаж буй ажилчдыг соёлын өвийн чиглэлээр давтан сургах шаардлагатай. Эдгээр
хөтөлбөрийг 3-5 дахь жилд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд хамрах хүрээг
өргөжүүлнэ.
• Давхардсан нөлөөлийн бүс болон Өмнөговь аймгийн бусад сумдын музей,
соёлын өвийн ажилтнуудыг сургалтад хамруулах
• Өмнөговь аймгийн бүх сумдын ажилтнуудад соёлын өвийн талаар ойлголт олгох
сургалт семинар зохион байгуулах
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