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1993 оны 11 сард хуралдсан ЮНЕСКО-ийн 27-р Ерөнхий бага чуулганаас баталсан шийдвэрийн дагуу хүн 

төрөлхтний соёлын харилцан ойлголцлын хамгийн том гүүр болж байсан Торгоны замын түүхэн туршлагыг орчин 

үеийн нөхцөлд түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотноо Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон 

улсын хүрээлэн байгуулагдсан юм.    

ЮНЕСКО-ийн Торгоны зам хөтөлбөр, 1992    

“Нүүдэлчдийн зам" (Монгол улс, 1992)    “Төв Азийн талын зам" (Казахстан, 1991) 

Нүүдлийн соёл  

Иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн 

байгуулах санаачлага гарав.  



Тус хүрээлэнгийн гишүүн орнууд хамтран Торгоны зам дагуух соёлын өв-дурсгалт 

газруудын нэгдсэн сүлжээг байгуулахад шаардагдах мэдээллийн санг бүрдүүлэхийг 

зорьсоор ирсэн бөгөөд ОХУ, БНХАУ-ын хамтарсан судалгааны багууд манай энэхүү 

санаачлагад нэгдээд байна. Мэдээллийн санг дараах чиглэлүүдээр бүрдүүлж байна. 

Үүнд:  

• Тухайн орон нутгийн байгаль-экологийн олон талт байдал, /бэлчээрийн доройтол, 

 цөлжилт г.м/ 

• Соёлын илэрхийллүүдийн олон талт байдал /биет болон биет бус өвийн хадгалалт, 

 хамгаалалт, өвлөж буй байдлын судалгаа/ 

• Нүүдэлч малчдын уламжлалт мэдлэг, технологи орж байна 

   

Silk Roads map  

Kazakhstan  
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2000 гаруй жилийн өмнөөс ашиглаж байсан Торгоны зам нь дорно, 

өрнө, өмнө, умард зvгийг холбосон худалдаа, эдийн засаг, элчин 

харилцаа, шинжлэх ухаан, технологи, соёлын харилцан нэвтрэлцэх  

гол судас, гvvр болж байсан байна.  

Энэхүү торгоны замаар дамжсан дэлхийн эртний биет болон биет бус 

соёлын тархалтад  нүүдэлчдийн гүйцэтгэсэн үүрэг асар их юм. 

1.Торгоны замын түүхэн туршлага ба орчин үе 

МЭ 90-100, Зүүн Ромын эзэнт гүрний тахилын аяга, Гол мод, 

Архангай аймаг, Монгол улс, Д.Эрдэнэбаатар нар  



Mongol empire’s network 



Catalan’s Map of Mongol empire, 14 century based on Marco 

Polo’s travel note 



2. Дурсгалт газруудын аялал жуулчлалын маршрут  

 



  Энэхүү дурсгалт газрын сүлжээнээс бид Булган аймгийн нутагт 

орших Улаан хэрмийн  болон Төв аймгийн Заамар сумын шороон 

бумбагаруудыг онцолж байна.  Учир нь Монгол-Казахстан-Оросын 

эрдэмтдийн хамтарсан баг малтан судалсан  эдгээр дурсгал нь 

Монголын нутагт амьдран сууж байсан эртний нүүдэлчдийн  

хотуудын сүлжээний яг төв цэгт байрлах төдийгүй нүүдлийн аялал 

жуулчлалын нэг төв болох бүрэн боломжтой юм.  

  Энэ бол Төв Азиас урьд өмнө олдоогүй эртний уран зургийн 

галарей бөгөөд Торгоны замын  дунд үеийн өргөн эдийн засаг, соёлын 

олон талт харилцааг гэрчлэх хосгүй нандин дурсгалууд олдсон байна.  

  Одоогийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт YII зууны үед нутаглаж 

агсан нүүдэлчид баруун зүгт Дундад Ази, Өрнө зүгт Грек, Ром, өмнө 

зүгт Хятад, баруун урагш Түвэд, Энэтхэг, дорно зүгт Мохэ, Бохай 

/солонгосчуудын өвөг дээдэс/-ийг ямар нэг хэмжээгээр мэддэг, 

тэдэнтэй шууд болон дам байдлаар харилцдаг агсныг Улаан хэрэмийн 

болон Заамарын Шороон бумбагараас илэрсэн 700 гаруй олдворууд 

харуулж байна. 



 

Бунханы үүдэвч 



Заамар дахь  язгууртны бунхны олдвор 

(678 оны бичээсийн хамт олдсон) 
Турфаны олдвор (7-р зуун) 

 

    Энэхүү нэхмэл эдлэлийн олдвор нь үндсэн хээ болон дэд хээ гэсэн 2 хээтэй. Үндсэн хээ нь цагираг хэлбэр 

үүсгэн цуварсан дугариг хээ бөгөөд, дотор нь найман дэлбээт цэцгийн хээтэй. Дэд хээ нь 4 навчит цэцгийн 

хээтэй байна.  

   Үүнтэй ижил төрлийн эдлэл Монголд Заамар дахь язгууртны бунханаас, Японы Шёосоин (Японы эртний 

нийслэл Нара-д хадгалагдаж буй хаадын эрдэнэсийн сан), Турфан, Тажикстаны Мүг хэмээх хэрмийн туурь 

зэрэг газраас олдоод байна. Аль аль нь 7-р зуунд Хятадад хийгдсэн эдлэлүүд гэж үзэж байна. Заамар дахь 

язгууртны бунханаас 678 онд бичигдсэн бичээс олдоод байгаа бөгөөд, энэ нь эдгээр нэхмэл эдлэлийн он цагийн 

баримт байна. Японоос Төв Ази хүртэл өргөн тархсан Босоо нэхмэл /татэнишики/ Монголын нутагт мөн 

олдоод байгаа нь энэ төрлийн нэхмэл хойд бүс нутаг хүртэл тархсан болохыг харуулж буй чухал ач 

холбогдолтой юм.  -Murakami Tomomi (Tezukayama University) 

 

Тажикстаны Мүгг хэрмийн туурийн 

олдвор (Сакамото 2007он) 

Шёосоин-ий 

үнэт дурсгал 

(Улаан нэхмэл 

дээрх цагираг 

хэлбэр үүсгэн 

цуварсан 

дугариг хээ) 



Латин үсэгтэй зоос-40 ш 



  Дорно хийгээд Өрнө дахины хоорондын харилцаа 

холбоог судлах гэсэн хэн боловч тэдгээрийн завсар 

хооронд оршдог нүүдэлчдийн нутгийн дээгүүр харайн 

гарах боломжгүй гэдгийг Улаан хэрмийн болон Заамарын 

шороон бумбагарын олдворууд дахин нэг нотолж өглөө. 

Нүүдэлчид тийнхүү бусдын соёл, боловсролын шимийг 

хүртэхийн зэрэгцээ бас өөрсдийн ололт, соёлыг ч бусдад 

түгээж хүртээсээр байсан билээ. 

  Эдгээр олдворууд нь эртний нүүдэлчдийн оршуулгын 

байгууламж, оршуулгын ёс, тэдний урлаг, уран сайхны 

сэтгэлгээ, дархны урлагийн хөгжил, ертөнцийг үзэх үзэл 

зэргийг бидэнд өгүүлж байна.  



  Манай дурсгалт газруудын сүлжээ байрладаг Булган 

аймгийн Баяннуур сум, Дашинчилэн, Гурванбулаг, 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Архангай 

аймгийн Хотонт, Хашаат, Өгийнуур сумдын нийт 250 

малчдын дунд явуулсан  судалгааны дүнгээс та бүхэнд 

танилцуулъя.  

 

3. Нүүдэлч малчдын оролцооны талаарх судалгаа  



Танай нутагт оршдог нүүдэлчдийн 

түүхэн дурсгалт газруудын талаар та 

мэдэх үү?  

 

1 Сайн мэднэ - 39 

2 Дунд зэрэг - 67 

3 Огт мэдэхгүй - 144 

3. Нүүдэлч малчдын оролцооны талаарх судалгаа  



Та өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг голдуу ямар 

эх сурвалжаас авдаг вэ?  

(Хамгийн гол 3 эх сурвалжийг сонгоно уу) 

  

 
Д/д Асуулт Хувь 

1 Сонин хэвлэлээс 32.6 

2 Радиогийн нэвтрүүлгээс 86.3 

  3 Телевизийн нэвтрүүлгээс 60.2 

4 Интернет 23.1 

5 Нийтийн лекц ярианаас 10.0 

6 Төр засгийн шугамаар хийгдэж буй албан ёсны мэдээллээс 6.2 

7 Улс төрийн намын шугамаар 21.2 

8 Төрийн бус байгууллагын шугамаар хийгдэж буй албан ёсны 

мэдээллээс 

12.3 

9 Явуулын хүний ярианаас 24.4 

10 Хүмүүстэй сонин сайхан ярих явцад 23.5 

11 Өөр ямар 1.0 



Төвөөс дэмжлэг үзүүлвэл хот айлаараа юмуу 

саахалтаараа жуулчны отог байгуулж, жуулчид хүлээн 

авах боломж бий юу? 
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Дүгнэлт  

 
1. Бид “Нүүдлийн аялал жуулчлал”-ыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, судалгаанд 

суурьлан хөгжүүлэхэд дээр дурьдсан соёлын биет болон биет бус өвийн 

мэдээллийн сангаараа тодорхой хувь нэмрийг оруулна хэмээн үзэж байна.  

2. Нүүдэлчдийн биет болон биет бус соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт, өвлөн 

дамжуулах болон аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулахад орон нутгийн нүүдэлч 

малчдын оролцоо нэн шаардлагатай бөгөөд бодлого боловсруулагчид-

судалгааны байгууллага-аялал жуулчлалын салбар-малчид гэсэн холбоонд 

ажлаа зохион байгуулж уялдуулах шаардлагатай байна. 

3. Дүгнэн хэлбэл, “Нүүдлийн аялал жуулчлал” нь нүүдэлчдийн соёлын өв-

дурсгалт газрын сүлжээнд тулгуурлан хөгжих ёстой бөгөөд нүүдэлчдийн 

соёлын өвийг цааш нь өвлүүлэн авч үлдэх үндсэн арга зам бол нүүдлийн мал аж 

ахуйгаа хэвээр нь хөгжүүлэх явдал юм. Нүүдлийн мал аж ахуй хөгжих, 

нүүдэлчний соёл оршин байх үндэс нь бэлчээр юм. Бэлчээрийг авран хамгаалж, 

нөхөн сэргээж, дөрвөн улирлын нүүдлийг дэмжсэнээрээ бид нүүдлийн аялал 

жуулчлал хөгжих орон зайгаа авч үлдэх юм.   



Анхаарал тавьсанд баярлалаа 

 

 

 

 

 

 

 


