
Түүх соёлын барилга архитектурыг хамгаалах, соёлын өвийг сэргээн засварлах ажлын шууд ба шууд бус эдийн 
засгийн ач холбогдол 
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Соёлын өвийг хамгаалах тухай: 
 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Уг бүтээн байгуулалтуудыг хэрхэн хамгаалж, сэргээн засварлаж болдог ямар 
БАЙГУУЛЛАГУУД байдаг, тэдгээрийн хэрэгжүүлж буй АРГА БАРИЛУУД болон 
сэргээн засварлагдсан том ЖИШЭЭ. Үүнтэй холбоотой эдийн засгийн 
ашигтай талууд - ХБНГУ-ын жишгээр. 

  
 Монголын нөхцөлд энэ тал дээр авч буй ӨНӨӨДРИЙН арга хэмжээнүүд 

болон Монгол Улсын барилгын хуулийн өнөөдрийн жишиг, хэрхэн хамтдаа 
энэ тал дээр илүү анхаарч болох АРГА ЗАМУУД 

 Түүхэн барилга архитектур буюу СОЁЛЫН ӨВ гэж юу вэ?                                      
Ямар нөхцөл үндэслэлээр уг АНГИЛАЛ-д ямар байгууламжуудыг 
хамааруулдаг эсэх тэдгээрийн хуулийн нэр томъёо, соёлын өвийн ангилалууд  

 Дүгнэлт 
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Соёлын болон байгалийн өвийг хамгааалах тухай 1972 оны 
ЮНЕСКО-гийн Конвенцид  “Соёлын өв” гэдэг ойлголтыг: 
 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 
 

 Хөшөө дурсгалууд 

 Уран барилгын чуулган 

 Түүхийн дурсгалт газрууд 



Түүх соёлын барилга архитектурыг хамгаалах, соёлын өвийг сэргээн засварлах ажлын шууд ба шууд бус эдийн 
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Соёлын өв гэж түүхэн тодорхой орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг 
төлөөлж чадах байгаль, нийгэм, түүх, соёл, шинжлэх ухааны үнэ 
цэнэ, ач холбогдол бүхий биет болон биет бус хэлбэрээр оршин буй 
өвийг хэлэх ба  
 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Cоёлын өвийг биет ба биет бус соёлын өв гэж ерөнхийд нь 2 ангилна  
 Соёлын биет өв гэж үл хөдлөх болон хөдлөх хэлбэрээр орших 

түүх, соёлын дурсгалыг  
 Соёлын үл хөдлөх дурсгал нь дан ганц болон цогцолбор 

байдлаар оpших ба хүрээлэн буй орчны хамт түүхэн үнэ цэнэ, 
ач холбогдол нь илрхийлэгдэх бүх төрлийн үл хөдлөх 
дурсгалыг хэлнэ.  

 Соёлын хөдлөх дурсгал гэж дэлгэж үзүүлэх боломжтой 
иргэний хуулийн 84.4.-д (мөнгөн төрлөөс бусад бүх төрлийн 
үнэт эд хөрөнгийг) заасан бүх төрлийн хөдлөх дурсгалыг  
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Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-гийн 2003 оны 
Конвенц-д “Соёлын биет бус өв” гэж 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагд 
• ах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Xамт олон, бүлэг, зарим тохиолдолд хувь хүмүүс өв соёлынхоо бүрэлдэхүүн 
хэсэг хүлээн зөвшөөрсөн, соёлын орон зайтай нөхцөлдөн илэрч байгаа 
заншил, дүрслэх болон илэрхийлэх хэлбэр, мэдлэг болон арга барил, 
тэдгээртэй холбоо бүхий эд зүйлс, зэмсэг урлагийн бүтээн соёлын орон 
зайг. 

 Морин хуур хөгжмийн уламжлалт урлаг, 2008 онд  
 Монгол Ардын уртын дуу, 2009 онд 
 Монгол Үндэстний баяр–Наадам, 2010 онд 
 Монгол Үндэстний хөөмэйн урлаг, 2010 онд  
 Бүргэдийн баяр буюу Шувуучлахуй, 2010 онд (Ази, Европ, Арабын 12 улстай хамтран) 
 Монгол гэрийн уламжлалт урлал, зан үйл, 2013 онд  
 Монгол шагайн харваа, 2014 онд 

 Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч гэж соёлын биет бус өвийг урьд 
үеэсээ эзэмшсэн, түүнийгээ олны хүртээл болгож дараагийн үедээ өвлүүлэн 
уламжлуулж буй хувь хүн, бүлэг хүмүүсийг. 
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Он цагийн тоололд хуучирсан барилга бүхэн түүхэн архитектурын 
барилгад буюу соёлын үл хөдлөх өвд харьяалагдахгүй. Тодорхой 
хэмжээний критерүүд, хүчин зүйлүүдийг бүрдүүлж байж түүхэн 
барилга-д хамаарагдана. Үүнд: 
 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Тухайн соёлын үл хөдлөх өв нь хүний гараар бүтсэн байх. 
  

 Мэдээж өнгөрсөн цаг үед бүтээн босгогдсон байна.  

 Түүхэн болон соёл урлагийн, хот төлөвлөлтийн, шинжлэх ухааны болон ард 
түмний онцлогийг харуулсан байх.  

 Дан ганц хүний ашиг хонжоо биш олон нийтийн сонирхолд нийцсэн соёлын өв 
гэдгийг баталгаажуулсан байх  
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Хүн төрөлхтөний соёлын үл хөдлөх өвийг хамгаалах хөдөлгөөн яг л 
тэр соёлын өвүүдийг барьж эхэлсэн он цаг үеүүдтэй харьцуулахуйц 
түүхтэй. Энэхүү ухагдахгуунууд бүр Библ-д хүртэл тусгагдсан байдаг 
нь ямар үнэ цэнэтэй нь ойлгомжтой. Гёте, Хессэ хэмээх алдарт 
туурвигчид хүртэл зохиол бүтээлүүддээ дурдаж байж. 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Дэлхийн 2-р дайны дараах түргэвчилсэн сэргэн мандалтын үед  

 60 аад оны сүүл 70 аад оны эхээр соёлын үл хөдлөх өвийг хамгаалах хөдөлгөөн  

 1975 онд "Europaern Heritage Year"  

 1975 онд энэхүү арга хэмжээг тохиолдуулан соёлын үл хөдлөх өвийг хамгаалах 
хуулиуд батлагдаж, мужууд өөрсдийн гэсэн соёлын үл хөдлөх өвийг хамгаалах 
байгууллага байгуулж, улсаас санхүүжүүлж эхэлсэн  
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засгийн ач холбогдол  
 

“Монгол орны хөгжилд“  XII дугаар чуулга уулзалт „Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил”   
Парис 2016 оны 4 сарын 30                                                                Ц.Бат-Эрдэнэ, ХБНГУ Штуттгарт 

 

Хэн түүхэн соёлын өвийн үнэ цэнийг мэдэрч мэргэжлийн түвшинд 
хамгаалч, сэргээн засварлаж байна гэдэг өнгөрсөн үетэйгээ 
зууралдаж буйгийн шинж тэмдэг биш юм, харин ч эсрэгээрээ 
ирээдүй хойч үед оруулж буй том хөрөнгө оруулалт юм. 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын албан 

үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Шинжлэх ухааны судалгаа хийх, соёлын үл хөдлөх өв болон түүнтэй холбоотой 
соёлын өвүүдийг тодорхойлж, түүхэн утга учрыг нь тодруулах, бүртгэл 
мэдээллийн сан үүсгэх, баримтжуулах, 3Д технологиор баримтжуулах 

 Арчлан хамгаалах  (conservation measures) 

 Сэргээн засварлах(restauration)  

 Засварлах, соёлын үл хөдлөх өвөөс үл хамаарсан шинэчлэл, хуулбарлах, 
болон үүнтэй төстэй ажиллагаанууд, соёлын өвийн хуулинд захирагдах. 
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Сэргээн засварлалтын барилгын ажил хэрхэн яаж явагддаг вэ  
Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 Тухайн обектийг үнэн зөв тодорхойлсон эсэхийг нягталж, барилгын даац, 
конструкцийг нь шалгана.  

  Концепт боловсруулна  

 Үнийн өртөгийг тооцоолно 

 Барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл гаргуулна, Зураг төслийн ажил  

 Юу хийх гэж төлөвлөж байгаагаа скизз хэлбэрээр зурагжуулж, эсxүл фото 
зургийн тусламжтайгаар хэрхэн өөрчлөлт хийх гэж буй тухайгаа үндсэн 
санаагаа тухайн орон нутгийн барилгын яаманд аваачиж өгнө.  

 Хяналтын үе 

 Детайлчилсан зураг төслийн төлөвлөлт явагдана 

 Алдаа, доголдол үүссэн бол барилга хүлээж авахаас өмнө бүгдэнг нь 
засуулна. Барилга ашиглалтанд орно. 
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Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тухай товчхон   
Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 1996 оноос Соёлын өвийн төвийн бүтцэд Түүх, соёлын улсын нэгдсэн бүртгэл, 
мэдээллийн сан гэсэн нэгж бий болсноор улсын хэмжээнд хөдлөх болон үл 
хөдлөх дурсгалын бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа эхэлсэн 
юм.  
 

 1994 онд шинэчилэгдэн батлагдсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах 
тухай хууль”-д түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн бүртгэл, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх тухай бүлэгт заалт анх орсон.  

 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дагуу соёл, урлаг хөгжүүлэх сан 
Монгол Улсын засгийн газрын 1997 оны 5 сарын 25-ны өдөр 40-р тогтоолоор 
анх энэ санг байгуулж, сангийн дүрэмийг баталсан.  

 ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫГ ХАМГААЛАХ, СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ ХӨТӨЛБӨР 
(Засгийн газрын 2007 оны 303 дугаар тогтоолын хавсралт) 



Түүх соёлын барилга архитектурыг хамгаалах, соёлын өвийг сэргээн засварлах ажлын шууд ба шууд бус эдийн 
засгийн ач холбогдол  
 

“Монгол орны хөгжилд“  XII дугаар чуулга уулзалт „Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил”   
Парис 2016 оны 4 сарын 30                                                                Ц.Бат-Эрдэнэ, ХБНГУ Штуттгарт 

 

Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тухай товчхон   
Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

 1999 оноос 2008 онд нийт долоон түүхийн дурсгалт барилга байгууламжийг 
сэргээн засварлах ажлыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох журмын тухай” 
хуулийн дагуу тендер шалгаруулж, гүйцэтгэгчийг сонгож сэргээн засварлах 
ажил гүйцэтгүүлж байж.  

1. Өвөрхангай аймаг Хархорин сум Баруун хүрээ Шанхын хийдийн Цогчин 
дуган. /1999 он/ 
2. Улаанбаатар хот Дамбадаржаалин хийдийн Лавиран сүм, Түүхийн сүм, 
Жин хонхны сүм. /2000 он/ 
3. Өвөрхангай Бат-Өлзийт сум Төвхөн хийд /2001 он/ 
4. Баянхонгор аймгийн Галуут сум Чин сүжигт Номун ханы хийд /2002 он/ 
5. Эрдэнэ зуу музейн Гол зуугийн сүм /2003-2004 он/ 
6. Эрдэнэ зуу музейн Баруун зуугийн сүм /2005-2006 он/ 
7. Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум Амарбаясгалан хийдийн Цогчин дуганы 
саравч, зуугийн сүмийн дээврийн засвар /2007 он/ 
8. Эрдэнэ зуу музейн гадна хэрэм, суварагын / урсгал/ засвар /2008 он/ 
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4. Дүгнэлт 

 Гэвч энэхүү соёл урлаг хөгжүүлэх сан нь УИХ-ын 2014 оны 70-р тогтоол, 
Загийн газрын 2015 оны 55 дугаар тогтоолоор татан буугдсан болно. 
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 Монгол улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар соёлын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харъяанд соёлын 
биет болон биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулж, улсын 
хэмжээний нэгдсэн сан үүсгэх, музей үзмэр, археологийн 
дурсгалыг сэргээн засварлах чиглэлээр төрөлжсөн ганцхан 
байгууллага ажиллаж байгаа нь Соёлын өвийн төв байна.  

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
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3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

Одоогоор бүхэл бүтэн МОНГОЛ УЛСЫН ХҮРЭЭНД: 
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4. Дүгнэлт 

Гэвч!!! 

 Үл хөдлөх дурсгалын төрөлд багтах Сүм хийд, дурсгалт уран барилга сэргээн 

засварлах үйл ажиллагаа манай чиг үүрэгт хамаардаггүй, хувийн хэвшлээр 

гүйцэтгүүлж байгаа ба сэргээн засварлалтанд хэрэглэж буй материал түүхий 

эдийн чанар, цаг хугацааны төлөвлөлт, технологи ажиллагаа, ажил 

гүйцэтгэлийн чанар зэрэгт хяналт тавих, тогтолцоог сайжруулах хэрэгцээ 

байсаар байна. 

 Тендерт богино цаг хугацаа, хамгийн хямд үнээр ялалт байгуулж сүм хийд, 

дурсгалт уран барилгыг сэргээн засварлах  ёстой юу, технологийн шаардлага 

хангасан үйл ажиллагаа, чанартай материал түүхий эд, төлөвлөлттэй байж 

сэргээн засварлах ёстой юу гэдгийг бодох цаг нь болсон байх. 
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Нэн түрүүнд шийдэх асуудлууд миний бодлоор: 

 Нэн түрүүнд ард иргэдэд СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ӨВ ийн талаар анхан шатны 

ойлголт өгч, ухуулах хуудас тараах эсxүл ерөнхий боловсролын сургуулиуд 

дээр сургалт семинар зохиох.  

 Энэ соёлын санг ахин нээж үргэлжүүлэх 

 Барилгын яамны зэргэлдээ шинэ СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ӨВИЙГ хамгаалаx 

салбар байгууллага байгуулж, хууль тогтоомжийг батлан одооноос соёлын 

өвийн жагсаалт гаргаж тэдгээрийг хайрлан хамгаалж, дорвитой арга хэмжээ 

авах. 

 ТИС дээр мэргэжилтэн бэлдэх анги салбар нээх, шинээр боловсон хүчин 

бэлдэх, тэдгээрийг барууны туршлагаар дадлагажуулж төрөлжүүлэх, мөн 

нарийн мэргэжлийн гар урлалын сургалт, мэргэжлийн боловсролын 

асуудлыг хөндөх. 
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Гэвч!!! Өнөөдөр нүдэнд орсон өргөс балгас нуранги мэт болсон 
СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ӨВ 



Түүх соёлын барилга архитектурыг хамгаалах, соёлын өвийг сэргээн засварлах ажлын шууд ба шууд бус эдийн 
засгийн ач холбогдол  
 

“Монгол орны хөгжилд“  XII дугаар чуулга уулзалт „Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжил”   
Парис 2016 оны 4 сарын 30                                                                Ц.Бат-Эрдэнэ, ХБНГУ Штуттгарт 

 

Оршил 
1. Соёлын өв 
• Төрлүүд 
• Хуулийн нэр томъёо 
• Соёлын биет өв 
• Соёлын биет бус өв 

 
2. Арга барилууд 
• Cоёлын үл хөдлөх өвд 

хамрагдах шалгуурууд 
 Соёлын үл хөдлөх төв 

байгууллага 
 Тус байгууллагын 

албан үүрэг  
 Барилгын ажлын явц 

 
3. Монголын нөхцөлд 
 
4. Дүгнэлт 

...хойч ирээдүйд асар үнэт баялаг болдог!  

Анхаарал тавьсанд баярлалаа! 


