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ХОСГҮЙ ДУРСГАЛУУД нуранги болж, байгалийн үзэсгэлэнт газруудын 
ургамал, амьтан үгүй болж байна... хэрэв эдгээр газруудыг хайхралгүй 
мартвал  бидэнд нөхөгдөшгүй хохирол болно! 

Тив дэлхийд маш үнэ цэнэтэйд тооцогдох дурсгалт газрууд, байгалийн 
цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийн оршин тогтнох нөхцөлд хор хохирол учруулах 
хүчин зүйлс өнөөдөр маш их байна. Ийм учраас эдгээр үнэт зүйлсийг хойч 
үедээ хадгалан үлдээхэд дэлхийн улс үндэстнүүдийн хамтын оролцоо 
чухал болохыг олон улс гүрнүүд хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ зорилгыг 
гүйцэлдүүлэх анхны чухал алхам нь 1972 онд ЮНЕСКО-гоос Дэлхийн 
Соёлын болоод Байгалийн Өвийг Хамгаалах Конвенцийг баталсан явдал 
юм.

ҮҮНЭЭС ХОЙШ ЯМАР ҮР ДҮНД ХҮРСЭН БЭ? Ихэнх улс гүрнүүд Конвенцид 
нэгдэж гарын үсэг зурснаар өөр өөрийн зүгээс тодорхой арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх амлалтыг авсан. Ийнхүү Дэлхийн Өвийн жагсаалт жилээс 
жилд өргөжин хосгүй үнэтэй соёлын болоод байгалийн шинэ шинэ 
газрууд энд хамрагдах болсон. Бидний өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн 
эдгээр үнэт зүйлс нь бэлэг дурсгал бус харин бид бүхний нийтийн өв болон 
хамгаалагдах учиртайг өнөөдөр бид ойлгож байна.

ХЭДИЙГЭЭР УЛС ГҮРЭН бүрийн эв нэгдэл чухал ч үүгээр хязгаарлаж болохгүй 
юм. Эдгээр газрын эргэн тойрон оршин суух иргэд, хүрэлцэн ирэх жуулчид, 
хамгаалах үүрэг бүхий менежерүүдийн хамтын ажиллагаа тэдгээрийг 
хадгалан хамгаалахад чухал үүрэгтэй. Бид эдгээр газруудын тухай хэдий 
их мэдлэгтэй байна төдий чинээ илүү сайн хамгаалах болно.

ЗАЛУУ НАС, ЭРЧ ХҮЧ, САНААЧЛАГА, САРУУЛ УХААН бүхий иргэд та бид эх 
дэлхийнõýý өв санг хадгалан хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай. 
Та дэлхийн соёл, нийгмийн олон янз байдлыг судлан суралцаж, дэлхий 
даяар өөрийн үе тэнгийхэнтэйгээ холбоо харилцаа тогтоож, харилцан 
бие биеэ хүндэтгэж, тэвчин уучилж амьдраõ нь нэн чухал ажгуу. Өвийн 
дэлхий дахины үнэ цэнийг танин мэдсэнээр та эдгээр газруудыг бусдад 
таниулж хадгалж хамгаалахад өөрийн хувь нэмрийг оруулж чадна.

ХЭРЭВ ТА МЭДЭХГҮЙ ГАЗРУУДАА ТАНИН МЭДЭХ, тэдгээрийг устаж үгүй болохоос 
хамгаалах чин хүсэл эрмэлзэлтэй нэгэн бол энэхүү ном танд хэрхэхийг 
хэлж өгөх болно. 

ФРАНЧЕСКО БАНДАРИН
ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн Өвийн Төвийн Захирал
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Бид “өв” гэсэн үгийг олонтаа сонсдог ч энэ нь олон 
янзын учир утгатай байдаг. Тухайлбал, гэр бүлийн өвийг 
бүрдүүлж байгаа хувийнхаа эд зүйлийн талаар хүмүүс 
“Үүнийгээ хэрхэн хамгаалж, өсгөн арвижуулж, үр хүүхэддээ 
өвлүүлэх вэ?” хэмээн  санаа зовниж байдаг. Энэ нь хуучны 
гэрэл зураг, шаазан эдлэл, эмээгийн гоёлын зүйлс зэрэг 
үе дамжин уламжлагдан ирсэн зүйлс байх бөгөөд тэр хүн 
мэдээж үнэ мөнгийг бодсон төдийгүй зүрх сэтгэлд нь ойр 
дотно эд өлөг, үе дамжсан дурсгалын зүйлсийн тухай санаа 
тавьж буй хэрэг юм. Түүнчлэн бид түүх, соёл, уран барилгын 
өвийн тухай ярилцаж байхыг олонтаа сонсдог. Энд мөн л 
үе дамжин ирсэн үнэт зүйлсийг хадгалан хамгаалах үүрэг 
хүлээсэн хүмүүс “Эдгээрийг бид хэрхэн хамгаалж, сэргээн 
засаж, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх вэ?” гэсэн арга 
замыг эрэлхийлж байдаг.  

Өв
Өв гэдгийг францаар Patrimoine гэх бөгөөд энэ үг нь pater (эцэг) ба monere 
(мэдээлэх буюу зөвлөх) гэсэн утгатай Латин үгсээс гаралтай. Уран зохиолын 
хэллэгээр бол Patrimoine гэдэг нь “өвөг дээдсээ эргэн дурсах” гэсэн утгатай. 
Ийнхүү энэ Франц үг нь өнгөрсөн үеийг онцлон үзэж, хуучныг хүндэтгэх гэсэн 
утга санааг өөртөө агуулна. Англи хэл дээр энэ үгийг heritage гэдэг. Энэ үг нь 
өвлөн авсан, хадгалагдан ирсэн эд зүйлс бүр бусдад шилжиж үе дамжих ёстойг 
чухалчилсан утгатай. Ийнхүү Англи хэлэнд Patrimoine гэсэн үгийн өөр нэг утга 
санаа буюу ирээдүй болон үе үеийнхний үүрэг хариуцлагыг онцлон тэмдэглэж 
байгаа юм.

XIX зууныг хүртэл соёл, түүх, уран барилгын дурсгалууд 
нь бүх нийтийн өв болох тухай үзэл баримтлал хараахан 

бий болоогүй байжээ. Тэр үед ч нийтийн өвд хор 
хөнөөл учирч байсан тул энэ тухай нухацтай 
бодох шаардлагатайг анхааруулан тэмдэглэж 
байв. Тухайлбал, Францад түүхийн дурсгалт 
хөшөө, сүм дуган, орд харшууд нуран сүйдэж 
байгааг зохиолч  Проспер Меримэ, түүний 
дараа Александр Ленуар цохон тэмдэглэж 
түүхийн өвийн талаарх үзэл баримтлалыг 
боловсруулсан байна. Гэхдээ тэр цаг үед 
зөвхөн Франц улс л ганцаараа энэ тал 
дээр санаа тавьж байсан бөгөөд ингэхдээ 
өвийн зөвхөн нэг төрөл хэлбэр болох хөшөө 
дурсгалд анхаарлаа хандуулж байв.

Хүн төрөлхтний өв
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Улмаар хэсэг хүмүүс “үзэсгэлэн 
төгөлдөр газрууд ч мөн бидний 
өвийн нэг хэсэг бөгөөд орчин 
үеийн сөрөг нөлөөллөөс 
хамгаалагдах  учиртай” 
болохыг ухаарсан юм. Тэд 
1913 онд Швейцарийн 
Берн хотод цугларч, 
байгалийн үнэт зүйлс нь 
зөвхөн оршин байгаа улс 
орны өмч төдий бус, хүн 
төрөлхтний бүх нийтийн өмч 
мөн гэсэн нэгэн санаа зоригоор 
нэгдсэн юм. Энэ үзэл санаа нь өөрөө 
хувьсгал болж чадсан юм!

Үүний нэгэн адилаар Үндэстнүүдийн Холбооны ивээл 
дор 1931 онд Афин хотноо түүх, уран барилга, уран зураг 
сонирхогчид цугларч, хүн төрөлхтний соёлын өвийн тухай 
санал бодлоо солилцжээ. Тэдний энэ хүчин чармайлт 
Дэлхийн 2-р дайн эхэлснээр түр зогссон байна. Энэхүү 
хүйтэн дайны уршигаар соёлын үй олон бүтээл сүйдэж, 
эртний хотууд, хөшөө дурсгалууд эвдрэн сүйдсэн юм. 

Дубровник, 
Хорвати 

Улс. Дайны 
үед зарим 
нэг барилгыг 
хамгаалах 

боломж байсан 
юм.

Хадны зураг, 
Эль Визкайно, 
Мексик Улс
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1945 онд энх тайвны төлөө тэмцэх, хүн 
төрөлхтний харилцан ойлголцолыг бий болгох 
нь хойшлуулшгүй зорилт мөн хэмээн үзэж 
нийт гучин долоон улс Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллага (НҮБ)-ыг байгуулах түүхэн 
баримт бичигт гарын үсэг зурсан юм. НҮБ-ын 
хүрээнд ЮНЕСКО буюу Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, 
Соёлын Байгууллагыг байгуулжээ. Ийнхүү 
олон орны хүмүүс ЮНЕСКО, Олон улсын 
Байгаль Хамгаалах Холбоо (IUCN) зэрэг 
байгууллагуудаар дамжуулан Берн ба Афин 

хотноо зохион байгуулагдсан бага хурлуудын үеэр 
хөндөгдсөн олон чухал асуудалд анхаарлаа хандуулах 
болсон.

Ватикан. 
Энх тайвны бэлэг 

тэмдэг болсон Цагаан 
тагтаа

Хүн төрөлхтний өөрийн дурсамж болон өөрийн  шинж 
чанарыг цогцлоох үндэс Дэлхийн өв юм. Энэхүү өвийг 
бүрдүүлж буй урлагийн бүтээл, мэдлэг ухаан, байгалийн 
үзэсгэлэнт газар, амьтан, ургамлын төрөл зүйлсийг 
мөхөлд хүргэх нь хувь хүний ой санамжаас хүүхэд ахуй 
цагийн дурсамж, тэдний гэр бүл, тэдний амьдарч байсан 
газар нутгийн тухай дурсамжуудыг арилгахтай нэгэн 
адил юм. Тийм хүн хэрхэн өөрийн зан чанарыг бий 
болгож, бусадтай энгийн сайхан харьцаж, эсвэл  дурсах 
зүйлгүй хэрхэн аз жаргалтай байж чадах билээ? Иймд 
дэлхийн өвийг хадгалж хамгаалах нь зөвхөн урлаг, түүх 
сонирхогчдын асуудал биш ажээ. Энэ бол хүн төрөлхтний 
эд эс болох хүн бүрт хамаарах амин чухал асуудал юм. 
Өвийн ач холбогдлыг цохон тэмдэглэсэн эдгээр үзэл 
санаа нь олон улсын хамтын ажиллагааны нэг гол 
хэрэгсэл болñон 1972 оны Дэлхийн Өвийн Конвенцийг 
бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 

Нагасакигийн бурхан. 
Цөмийн бөмбөгийн 
дэлбэрэлтээс бүтэн 
үлдсэн баримал

“Ой ухаан нь хувь хүний шинж чанарын үндэс болж
байдаг бол уламжлал нь бүх нийтийн шинж чанар 

буюу хүмүүсийн соёлын иш үндэс юм. Бидний амьдрал, 
бидний дурсамж хөдөлгөх хүч болохын сацуу итгэл 
найдвар, өнгөрсөн бүх зүйлс ирээдүйд шингэх на

йдвар 

болон амьдруулна.” 
Испанийн зохиолч Мигуэль де Унамуно (1864-1936)
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Дэлхийн Өвийн Конвенци

Дэлхийн Өвийн Конвенцид1975 онд  хорин улс гарын 
үсгээ зурж баталгаажуулснаар Конвенци хүчин төгөлдөр 
болсон байна. 2009 оны байдлаар нийт 186 орон энэхүү 
Конвенцид нэгдэн оржээ. 
Конвенцийн оршилд заасанчлан “Соёлын болон 

байгалийн өвийн аль нэг хэсэг доройтох буюу устаж үгүй 
болох нь Дэлхийн улс үндэстнүүдийн өвийг үгүйрүүлэх 
аюултай” билээ.
Зөвхөн дайн дажин, зэвсэгт мөргөлдөөн зэрэг нь 

байгалийн болон соёлын үнэт зүйлсэд хөнөөл авчирдаг 
төдийгүй бохирдол, ойн хомсдол, хотжилтын эрчимтэй 
хөгжил, олон нийтийн аялал жуулчлал  нь бас сөрөг 
нөлөөтэй. Хэрвээ бид хайхрамжгүй хандвал орчин үеийн 
дэлхийн амьдралын бараг бүхий л үйл ажиллагаа нь хүн 
төрөлхтний өвд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй юм.

Монгол улс 1990 онд Дэлхийн Өвийн Конвенцид, 
1991 онд “Соёлын үнэт зүйлсийг хууль бусаар хилээр 
гаргах, оруулах, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг 
хориглох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай” 
1970 оны Конвенцид тус тус нэгдэн орж, тэдгээрийн үзэл 
санаа, үндсэн зарчмууд болон шаардлагуудыг соёлын 
өвийг хамгаалах хууль тогтоомжуудад тусган хэрэгжүүлж 
эхэлжээ.

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Монгол улсад 
соёлын өвийг 
х а м г а а л а х 
цэгцтэй бодлого 
бий болж эрх 
зүйн нэгдмэл 
үндэс бүрдэн 
улс орон даяар 
м ө р д ү ү л с э н 
явдал XX зуунд 
хамаарах юм. 
1940-өөд оноос 
М о н г о л ы н 
төр засаг 
хууль эрхийн 
актууд гарган 
х э р э г ж ү ү лж 
эхэлсэн бөгөөд 
1970 онд 
“ Б Н М А У - ы н 
соёлын дурсгалт 
з ү й л и й г 
х а м г а а л а х ” 
хуулийг батлан 
гаргасан нь маш 
чухал алхам 
болсон билээ. 
Энэ хууль нь 
соёлын өвийг 
х а м г а а л а х 
нэлээд өргөн 
х ү р э э н и й 
х а р и л ц а а г 
з о х и ц у у л с а н 
анхны бие 
даасан эрх зүйн 
баримт бичиг 
байсан юм.Ангкор нь дэлхийн дахины хосгүй гайхамшигт археологийн 

дурсгалт газар юм. Жуулчид энд бахдан бишрэх, танин мэдэх 
зорилгоор ирдэг ч заримдаа сүйтгэх нь ч бий.
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Конвенцийг хэрэгжүүлэх байгууллага

ДЭЛХИЙН 
ӨВИЙН 
ТӨВ 

ДЭЛХИЙН ӨВИЙН 
ХОРОО

ТАЛУУДЫН 
ЕРӨНХИЙ 

АССАМБЛЕЙ

Талуудын 
Ерөнхий Ассамблей нь 

Конвенцийг баталсан байгууллага 
бөгөөд хоёр жилд нэг удаа хуран 
чуулдаг. Ассамблей нь зургаан жилийн 
хугацаатайгаар Дэлхийн Өвийн Хорооны 
Гишүүн Талуудыг сонгох, Дэлхийн Өвийн 
Сангийн санхүүгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт 
өгөх болон үйл ажиллагааны гол чиглэлийг 
тодорхойлох зэрэгт голлох үүрэг 

гүйцэтгэнэ.

Дэлхийн 
Өвийн Төв нь Дэлхийн Өвийн 

Хорооны нарийн бичгийн дарга 
нарын газрын үүргийг гүйцэтгэж түүний 
өдөр тутмын ажлыг хангаж, хорооны жил 
бүрийн хурлыг зохион байгуулж, шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэх, хурал, семинар зохион байгуулах, 
Дэлхийн Өвийн өмч болон газруудын талаарх 
мэдээллийг түгээж, олон нийтийн ухамсарт 
нөлөөлөх зорилгоор бүх нийтийг хамарсан 
үйл ажиллагаа явуулах зэрэг үүргийг 

гүйцэтгэнэ.
Дэлхийн 

Өвийн Хороо нь засгийн 
газар хоорондын байгууллага 

бөгөөд түүний нарийн бичгийн дарга 
нарын газар нь ЮНЕСКО-гийн нэг хэсэг 
болно. Тус хороо нь Конвенцийн зүйл заалтыг 
хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Энэ нь Дэлхийн 
Өвийн Жагсаалтыг батлах ба шинэчлэх, аюулд 
учраад буй өвийн жагсаалтыг боловсруулах, 
эдгээр жагсаалтанд хамрагдах газруудыг сонгох 
шалгуурыг тодорхойлох, дэмжлэг хүссэн 
талуудын хүсэлтийг хүлээн авч судлах 
болон дурсгалт газруудын төлөв байдлын 

тайланд үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэрэг 
ажлыг гүйцэтгэнэ. 
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ДЭЛХИЙН ӨВИЙН 
ХОРООНЫ 
ТОВЧОО

ДЭЛХИЙН 
ӨВИЙН 
САН

Төрийн бус байгууллагууд нь (Дэлхийн 
Байгаль Хамгааллын Холбоо, Хөшөө 
дурсгал болон Дурсгалт газрын Олон 
Улсын Зөвлөл, Соёлын Өвийн хадгалалт 
хамгаалалт ба Сэргээн засварлалтын 
Олон Улсын Судалгааны төв) хорооны 
уулзалтанд зөвлөх үүрэгтэй оролцохоос 
гадна дурсгалт газруудын хувьсал 
өөрчлөлтөд ажиглалт хийж техникийн 
үнэлгээ хийх зэрэг онцгой үүргийг 
гүйцэтгэнэ.

Дэлхийн 
Өвийн Сан нь 

Конвенцийн талуудын заавал 
өгөх (улс орнуудын ЮНЕСКО-д 

өгч буй татварын 1 хувьтай тэнцэх) 
болон сайн дурын хандиваас бүрдэх 

Конвенцийн санхүүгийн нөөцөөс 
бүрдэнэ.

Дэлхийн Өвийн 
Хорооны Товчоо нь 7 
гишүүнээс бүрдэнэ. Тус Товчоо 
нь Хорооны ажлыг бэлтгэх 
үүрэгтэй.
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* Өвд бүртгэх үйл явц

Энэ үйл явц хэрхэн хэрэгждэг тухайд улс орон 
өөрийн түүх, соёлын эд зүйлс, өөрийн нутаг 
дэвсгэрт байрлах байгалийн үзэсгэлэнт газруудын 
жагсаалтыг бүрдүүлж, жагсаалтанд орсон дурсгал 
тус бүрт яагаад, ямар учир шалтгаанаар “Дэлхий 
дахины хосгүй гайхамшигт үнэ цэнэ”-тэй байгаа 
юм бэ гэдгийг үндэслэн мэдээллийг бэлтгэнэ. 
Дараагийн үе шат маш чухал, учир нь тухайн 
улс өвд оруулах хүсэлт гаргахдаа өөрийн зориг 
эрмэлзэл, үүрэг хариуцлагаа баталгаажуулна 
(хамгааллын талаар хууль байгаа эсэх, тухайн 
газрыг хариуцах байгууллага байгаа эсэх, 
санхүүжилт байгаа эсэх зэрэг болно).
Энэ баримт бичгийг Дэлхийн Өвийн Төвд 

хүргүүлэх ба эндээс тэдгээрийг Дэлхийн Байгаль 
Хамгааллын Холбоо (IUCN) эсвэл Хөшөө дурсгал 
болон Дурсгалт газрын Олон Улсын Зөвлөл (ICO-
MOS)-д үнэлгээ хийлгэх зорилгоор илгээдэг. 
Эдгээр ТББ-ууд нь өөрийн мэргэжилтнүүдийг 
Дэлхийн өвд оруулах шаардлагатай эсэхийг 
тодруулахаар тухайн газарт нь томилон 
ажиллуулдаг байна. Шинжээчид үнэлгээний 
тайланг Дэлхийн Өвийн Хорооны Товчоонд 
өргөн барьж, Товчооны долоон гишүүн баримт 
бичигт дүгнэлт өгнө. Товчоо нь жагсаалтанд нэр 
дэвшсэн газруудын материалтай танилцаж 1972 
оны Конвенциор баталсан шалгууруудад дээрх 
газрууд нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж тухайн 
газрыг хамгаалах хууль эрхзүйн орчин бүрдсэнийг 
шалгана. Сонгон шалгаруулах үзүүлэлтүүдийн 
талаар дараагийн 2 бүлгээс үзнэ үү.
Үүний дараагаар Товчоо нь Дэлхийн Өвийн 

Хороонд зөвлөмж боловсруулан хүргүүлнэ. Нэр 
дэвшсэн дурсгал ба дурсгалт газрыг Дэлхийн 
Өвийн Жагсаалтанд бүртгэх, хойшлуулах, 
эсвэл бүртгэхгүй байх эцсийн шийдвэрийг 
Хорооны хорин нэгэн гишүүн гаргана. Хороо нь 
жагсаалтанд Дэлхийн байгалийн болон соёлын 
олон төрөл зүйл бүрэн тусгагдаж байгаа эсэхэд 
маш их анхааралтай ханддаг.
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СОЁЛЫН Ч БАЙ, БАЙГАЛИЙН Ч БАЙ Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд багтах 
бүхий л үнэт зүйлс нь “хосгүй, нөхөгдөшгүй, эх төрх байдал”-аараа байх 
шаардлагатай. 
“Хосгүй” гэдгийг ойлгоход хялбар. Лувр, Ангкорын сүм, Хеопсын аугаа 
пирамид зэрэг нь дэлхий дээр цорын ганц бөгөөд зөвхөн тухайн газартаа 
байх дурсгалууд юм.

“Нөхөгдөшгүй” гэдэг нь тухайн дурсгал, дурсгалт газар эвдрэл сүйрэлд 
өртвөөс тэдгээрийг дахин нөхөн сэргээх боломжгүй болохыг тодорхойлно. 
Хэрэв ширэнгэн ой доройтоход хүрвэл ойзүйчдийн авъяас чадвар, хүч 
чармайлтаас үл хамааран түүнийг хэзээ ч нөхөн сэргээж чадахгүй юм.

“Эх төрх байдал” гэдгийг тодорхойлоход илүү төвөгтэй. Жинхэнэ эх төрөх 
байдлаараа байхын тулд тухайн дурсгал, эсвэл дурсгалт газрыг олон 
зууны туршид их хэмжээгээр сэргээн засч “гоёж гоодоогүй”, эх байдлыг 
нь алдагдуулаагүй байх ёстой бөгөөд тэрээр бараг бүхэлдээ анх түүнийг 
барьж байгуулсан (байгалийн дурсгалт газрын хувьд анх үүссэн) үеийнх 
шигээ байх учиртай. 
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Дэлхийн Өвийн Жагсаалт

2002 оноос Дэлхийн Өвийн Жагсаалт хэмээн нэрлэгдэх 
болсон “дэлхийн гайхамшиг”-ийн жагсаалтанд 186 гишүүн 
орны нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 890 соёлын, байгалийн 
ба хосолсон дурсгалууд багтдаг.
Дэлхийн Өвийн Жагсаалтыг бэлтгэх, шинэчлэх, нийтэд 

түгээх нь Хорооны хийх гол ажил юм. Нэр дэвшүүлэх ажил 
нь 1972 оны Конвенцид нэгдэн орсон улс орны санаачлагад 
тулгуурлана. Улс орон бүр шаардлагатай бол Дэлхийн 
Өвийн Сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр тэдгээрийн 
нутаг дэвсгэрт байгаа соёлын дурсгалт өвүүд, байгалийн 
дурсгалт газруудын  жагсаалтыг гаргах үүрэгтэй.

Мишэль Олиффын зохиосон Дэлхийн Өвийн бэлэг 
тэмдэг нь байгаль болон соёлын үнэт зүйлсийн 
харилцан шүтэлцээ, хамаарлыг бэлэгдсэн ба 
үүний төвд байрлах геометрийн ромб дүрс нь 
хүн төрөлхтний оюуны бүтээл, харин дугуй 
дүрс нь байгалийг бэлэгджээ. Бэлэг тэмдэг 
нь дэлхийн нэгэн адил дугуй хэлбэртэй байгаа 
нь байгаль дэлхийг, мөн түүний хамгааллыг 

давхар бэлэгдэж байгаа болно.

1999 онд газар 
хөдлөлтийн 

уршгаар 
эвдэрсэн Мексик 
Улсад байрлах 
Хошимилко 

сүмийг сэргээн 
засварлахад 

зориулж 
Дэлхийн Өвийн 
Хороо 100000 
ам.долларыг 
хандивлаж 
байжээ.

Юуны түрүүнд энэ нь тухайн дурсгалт газруудыг 
алдаршуулах зорилготой. “Дэлхийн өв” гэсэн таних 
тэмдэг нь ихýýхэн эрэлт сонирхлыг татдаг. Түүнчлэн 
тухайн дурсгалыг Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд бүртгэмэгц 
олон улсын хамгаалалтанд орж байгаа бөгөөд түүний 
байгаа улс хүсэлт гаргасан тохиолдолд олон улсын 
тусламж дэмжлэгийг авч болно. Энэ зориулалтаар жил 
бүр ойролцоогоор 2 сая ам.доллар төсөвлөдөг ба энэ нь 
техникийн ажилтан болон шинжээчийн зөвлөгөөг өгөх, 
судалгаа шинжилгээний ажил хийх, буцалтгүй тусламж 
олгох зэрэгт зарцуулагдана.  
Мөн хагас сая долларыг онцгой арга хэмжээнд зориулан 

төсөвлөдөг ба гол төлөв байгалийн гамшиг болсон 
тохиолдолд зарцуулна. 

* Ýíýõ¿¿ íýðä ãàðñàí æàãñаалтын зорилго юу вэ?
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Ертөнцийн эртний Долоон гайхамшиг

Эфес дэх 
Артемидийн 
сүм

Галикарнас 
дахь бунхан

Родос арлын 
хөшөө

Олимп хот дахь 
Зевс бурханы 

хөшөө

Вавилоны 
дүүжин 
цэцэрлэг

Александрия 
хотын гэрэлт 
цамхаг

Египетын 
пирамид

Дэлхийн гайхамшгийн жагсаалт 
гаргах нь тийм ч шинэ санаа биш 
юм. Хоёр мянган жилийн өмнө 
Эртний Грекчүүд хүний гараар 
бүтсэн урлагийн бүтээлүүдээс 

гайхамшигтай гэж 
тооцсоныгоо тэмдэглэн 
хөтөлж байжээ. Тэдгээр 
нь гол төлөв Газрын 
Дундад Тэнгисийн 
баруун хагаст 

байсан нь мэдээж 
юм.
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Дэлхийн Өв гэж юу вэ?

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Алжирын 
Тиссилин-
Аджер нь 
эртний 

түүхийн хадны 
зургийн 
урлагийн 

бүтээл бүхий 
дэлхийн 

хамгийн том 
дурсгалт 

газрын нэг 
юм.

Хөшөө дурсгал, дурсгалт газар, байгалийн үзэсгэлэнт 
газар, өвөрмөц тогтцуудын хоорондын ялгааг тодорхойлох 
үүднээс Конвенциос соёлын ба байгалийн өвийг ялгах нь 
зүйтэй хэмээн үзжээ. Гэвч энэ ялгааг хатуу баримтлахад 
хэцүү. Учир нь байгалийн өвд хүмүүсийн үйл ажиллагаа, 
ул мөр нь хадгалагдан үлдсэн байдаг. Нөгөөтэйгүүр хүн 
төрөлхтөн энэхүү дурсгалт газруудыг сүсэг бишрэлээрýý 
амилуулж, үлгэр домог, зураг дүрслэл, утга зохиолдоо 
мөнхлөн хадгалж иржээ. Байгаль болон соёлын ийм 
харилцан үйлчлэл нь гүн гүнзгий, идэвхтэй илэрсэн 
дурсгалт газруудын тухайд бид “соёлын ландшафт” гэж 
ярьж байна.

* Соёлын өв
Конвенци нь соёлын өвийг дараах гурван төрөлд хуваан 

авч үздэг.  
- Хөшөө дурсгал: эдгээр нь дэлхийн дахины хосгүй 
гайхамшигт үнэ цэнэ бүхий уран барилга байгууламж 
(байшин, ордон, харш, тахилга, мөргөлийн газар, хэрэм 
хана г.м), уран баримал, уран зураг, хүн амьдарч байсан 
агуйнууд, хад чулуун дээрх бичээсүүд, хиргэсүүр зэрэг 
археологийн гаралтай бүтцүүдийг өөрт багтаана. 

Та үүнийг 
мэдэх үү? 

Лалибелагийн 
цул хадан 

агуйд байрлах 
сүмийг XIII 

зуунд малтан 
гаргасан 
байна. - Цогцолбор барилга байгууламж: түүх, урлаг, шинжлэх 

ухааны үүднээс авч үзэхэд ур хийц, загвар, үзэсгэлэнт 
байгаль дэлхийтэйгээ ижилдэн зохилдож байршсан  хот, 
дүүрэг, суурин газар зэргийг өөрт хамруулна. 
- Дурсгалт газрууд: эдгээрт хүний оюун ухаан, гараар 
бүтсэн бүтээл, эсвэл хотын болон хөдөөгийн ландшафт 
зэрэг хүн, байгаль хоёрын харилцан үйлчлэлийн  дүнд бий 
болсон гайхамшигт бүтээлүүд, археологийн дурсгалт газар 
болон байгалийн бусад дурсгалт газрууд багтана.  



17

* Байгалийн өв

Хүн төрөлхтний байгалийн өвийг Конвенци дараах 
байдлаар ангилжээ:

- Физик ба биологийн тогтцууд: ой, мөнх цас мөс, арал, 
нуур, агуй, уул г.м.

- Ховор, ховордсон ургамал, амьтны төрөл зүйлийн амьдрах орчин: шүрэн 
арал, ширэнгэн ой, ус, намаг чийгэрхэг газар г.м. 

- Хуульчлан тусгаарласан байгалийн үзэсгэлэнт газар, тухайлбал 
байгалийн цогцолборт газар, дархан цаазат газар г.м.

Соёлын ландшафт
Зарим ландшафт нь байгаль 
болон хүний үйл ажиллагааны 
өөр хоорондоо зохицсон харилцан 
хамаарлыг бүрэн илтгэн 
харуулсан байдаг. Эдгээр нь хүн 
ба байгалийн хүрээлэн буй орчины 
хоорондох урт удаан хугацааны 
харилцаа, хүн төрөлхтний 
үйл бүтээлийн нотолгоо болж 
байдаг. Ийм газрыг соёлын 
ландшафт гэх бөгөөд Дэлхийн 
Өвийн Жагсаалтанд мөн 
хамруулан авч үздэг онцлогтой. 

Филиппинийн Кордильер дахь цагаан будааны тариалангийн газрууд үүний 
нэг тод жишээ бөгөөд энд нутгийн хүмүүс 2000 жилийн туршид уулсын 
сүүдэрлэг энгэрээр цагаан будаа тариалж иржээ. 
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Соёлын өв
Шалгуур үзүүлэлтүүд

Дэлхийн Өвийн 
Конвенцийг 
хэрэгжүүлэх 

удирдамжинд сонгон 
шалгаруулалтын зургаан 
шалгуурыг тодорхойлсон 

байдаг. 

Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд багтах 890 хөшөө, дурсгалт 
газрын гуравны хоёр гаруйг нь  тэдгээрийн соёлын ач 
холбогдлоор нь сонгосон байна. Соёлын дурсгалт нь 
дараах шалгуур үзүүлэлтүүдээс нэгээс дээш үзүүлэлтийг 
хангасан байна. Үүнд:

Таж Махал
(Энэтхэг)
Таж Махал нь Шан 
Жаханы Моголын 
ноёрхлын үед буюу 
1631-1648 оны 
хооронд Агра хотод  
цагаан гантигаар 
бүтээсэн агуу том 
бунхан юм. Их Хаан 
өөрийн хайрт эхнэрийн 
дурсгалыг үүрд 
мөнхлөх сэтгэлдээ 

хөтлөгдөн энэ бүтээлийг босгожээ. Энэ барилга 
нь Энэтхэг дэх Лалын шашны урлагийг үнэнхүү 
төлөөлсөн “сувд” бөгөөд дэлхий дахинаа гайхагдсан 
урлагийн сод бүтээл юм.

Та үүнийг 
мэдэх үү?

 
Манай эриний 

өмнөх 220 
оноос манай 
эриний 1644 
он хүртэл урт 

хугацаанд 
баригдсан 
Хятадын 

Цагаан Хэрэм 
нь дэлхийн 

хамгийн 
том цэргийн 

барилга 
байгуулам-

жийн нэг юм.

Энд… Австрийн Шёнбруний орд харш ба цэцэрлэг, 
Бразилийн Ору-Прету ба Бразилия тосгод, Камбоджийн 
Ангкор, Хятадын Цагаан хэрэм, Хорватийн эртний хот 
Дубровник, Египет дахь Абу Симбелээс Филаэ хүртэл 
үргэлжлэх Нүбийн Хөшөө дурсгал, Эфиопи дахь агуйд 
сийлсэн Лалибела сүм, Францын Пон-дю-Гар усан суваг 
(Эртний Ромын акведук), Германийн Ахенийн сүм, Грекийн 
Акрополь, Энэтхэгийн Таж Махал, Оросын Москва хот дахь 
Кремль ба Улаан талбай, Испани дахь эртний хот болох 
Толедо зэрэг багтана.

Хүний гоц авъяас, суу билгээр бүтээгдсэн гайхамшигт 
уран бүтээл байх
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Дэлхийн тодорхой нэг соёлын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд 
болон тодорхой цаг хугацааны туршид уран барилга, 
технологи, хөшөө дурсгалын урлаг, хот төлөвлөлт болон 
байгалийн дурсгалт газрын чимэглэл төлөвлөлтийн 
хөгжилд нөлөөлсөн хүн төрөлхтний үнэт зүйлийн онцгой 
чухал харилцан нөлөөллийг илтгэж чадахуйц байх.

Роскилдийн сүм (Дани улс)
Арван хоёр, арван гуравдугаар 
зуунд Готик хэв маягаар, 
тоосгоор барьсан энэ сүм нь 
Скандинавын анхны сүмийн 
барилга болсон аж. Энэ нь 
Хойд Европын хэмжээнд энэ 
хэв маягийг өргөн дэлгэрэхэд 
томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн 
гэж үздэг.

Та үүнийг 
мэдэх үү?
 
Албанийн 
Бутринти хот 
нь Грек, Ром, 
Византий, 
Венецийн 
эзэнт улсын 
үед оршин 
тогтнож 
байсан бөгөөд 
Дундад 
Зууны үед  
õ¿íã¿é áîëæ 
îðõèãäñîí àæ.

Энд … Данийн Роскилдийн сүм, Францын Арль 
хот дахь Ромын эзэнт гүрний үеийн ромын хэв 
маягийн хөшөө дурсгал, Грекийн Делос арал, Япон 

дахь Эртний Нарагийн түүхийн дурсгал, Мороккогийн Фез дахь Медина, 
Польшийн Варшав хот дахь түүхийн төв, Испанийн Сордаба түүхийн төв, 
Вьетнамын Хой-Ан эртний хот зэрэг багтана.
Одоо байгаа болон устаж үгүй болж байгаа 
соёлын уламжлал, соёл иргэншлийн 
хосгүй өвөрмөц, эсвэл наад зах нь үнэхээр 
онцлог нотолгоо болсон байх. 

Кала Бений Хаммад
Уулсын байгалийн үзэсгэлэн төгөлдөр 
газар байрлах Хаммадидын эзэнт 
гүрний анхны нийслэлийн туурь нь Лалын 
шашинт гүрнүүдийн хот, суурингийн жинхэнэ дүр төрхийг илтгэх ба 1007 
онд баригдан 1152 онд устгагдсан ажээ. Түүний дугана ба мөргөлийн 
өрөөнүүд нь арван гурван углуурга, найман суудал бүхий хананаас бүрдэх 
ба Алжирт хамгийн томд тооцогдоно.

Энд… Албанийн Бутринти, Алжирын Типаса, Италийн Сасси де Матера, 
Ливаны Тир, Мали дахь Джени эртний тосгон, Монголын Орхоны хөндийн 
соёлын дурсгалт газар, Балба дахь Катмандугийн хөндий, Перугийн Чавин 
археологийн дурсгалт газар зэрэг багтана. 
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Уран барилга, барилга байгууламж юмуу тодорхой дурсгалт 
газар нутгийн хосгүй гайхамшигийн жишээ болохуйц 
буюу хүн төрөлхтний хөгжлийн түүхийн нэг ба түүнээс 
дээш үеийг илтгэх дурсгал.

Багератын лалын сүм-хот 
(Бангладеш)

Багерхат хотын зүрхэн хэсэгт орших Ганга ба 
Брахмапутра мөрний сав газарт байрлах эртний энэ 
хотыг арван тавдугаар зуунд Туркийн жанжин Үрүг 
Хан Жахан байгуулжээ. Цогцолборын дэд бүтэц нь 
техникийн аугаа их ур чадварыг нотлон харуулахын 
сацуу эртний Лалын шашны зүйрлэшгүй олон тооны 
сүм дугана, хөшөө дурсгалыг агуулж байдгаараа 
онцлог бөгөөд ихэнхийг нь тоосгоор барьжээ.

Та үүнийг 
мэдэх үү? 

Тэрракота 
хэмээн нэр-

лэгдсэн дурс-
галт газарт 

Хятадын эзэнт 
гүрний анхны 

хаан Чинг 
газар дор 

улаан шавраар 
бүтээсэн цэр-
гүүдийн бүхэл 
бүтэн армийн 
дунд нууцлан 
оршуулсан 

ажээ. 

Энд … Бангладешийн Багератын хот-сүм, Боливийн түүхт 
Сукре хот, Хятадын Чуфу дахь Күнзийн сүм, Кунлинийн 
оршуулгын газар, Кун удмын байшин, Кубын Виналисийн 
хөндий, Франц дахь Цистерциануудын Фонтенэйн хийд, 
Германи дахь Ганза худалдаачдын бүлгийн Любэк хот, 
Өмнөд Солонгосын Чонмё бунхан, Сири улсын эртний 
Алеппо хот, Уругвайн Колонио-дель-Сакраменто хотын 
түүхэн хэсэг, Монголын Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт 
газар зэрэг багтана.
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Хүн төрөлхтний суурин соёл иргэншлийн нотолгоо 
болон үлдсэн дурсгалууд буюу дахин сэргээгдэхгүйгээр 
өөрчлөгдсөний улмаас маш эмзэг болсон соёлын төлөөлөл.

Санта-Круз-де-Момпокс хотын түүхэн төв (Колумби)
1540 онд Магдалена голын эрэг дээр 
байгуулагдсан Момпокс хот нь Өмнөд 
Америкийн хойд хэсгийг эзлэх Испанийн 
колончлолын үед чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
юм. XVI-XIX зууны үед хотыг голын 
дагуу өргөтгөн хөгжүүлсэн бөгөөд түүний 
төв зам нь далангийн үүрэг гүйцэтгэж 
байжээ. Хотын ихэнх барилга байгууламж 
анх гүйцэтгэж байсан үүргээ гүйцэтгэж 

байгаа нь тэр үед Испанийн колони хот ямар дүр төрхтэй байсныг 
мэдрэх хосгүй боломжийг олгодог.

Энд … Алжирийн Касбах, Боливийн Чикуатос дахь иезуитын 
үйл ажиллагаа, Колумбийн Санта-Круз-де-Момпокс хотын 
түүхэн төв, Кубын хуучин Гавана хот ба түүний хамгаалалтын 
далан, Египтийн Каирийн Лалын шашинт хэсэг, Ганийн 
Ашанти омгийн барилга байгууламж, Унгарын Холлокё 
тосгон, Румынийн Сигишоара хотын түүхт төв зэрэг багтана. 

Дэлхий дахины хосгүй гайхамшигт ач холбогдол бүхий үйл явдал эсвэл 
амьдралын хэв маяг, уламжлал, санаа сэдэл, итгэл үнэмшил, эсвэл уран 
зураг, утга зохиолтой холбоотой дурсгалууд.

Какаду Дархан Цаазат Газар (Австрали)
Энэ газарт 40000 жилийн тэртээгээс хүн оршин сууж 
эхэлсэн. Агуйн сүг зураг, чулуун сийлбэр, археологийн 
дурсгалт газрууд нь ýрт үед амьдарч байсан анчдаас 
авахуулаад өнөөг хүртэл энд оршин суугаа уугуул иргэд 
болох нутгийн оршин суугчдын амьдралын арга 
маяг, ур чадварыг илтгэн харуулсан байдаг.

Энд… Австралийн Какаду дархан цаазат 
газар, Канад дахь Head-Smashed-In Buffalo 
Jump,  Сенегалын Горее арал, Өмнөд Африкийн 
Робэн арал, Америкийн Нэгдсэн Улсын Тусгаар 
тогтнолын ордон зэрэг багтана.
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Байгалийн өв
Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд нийт 176 газрыг “Байгалийн 
дурсгалт газар” ангиллаар бүртгэсэн байдаг (2009 
оны байдлаар). Байгалийн дурсгалт газрууд нь дараах 
шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:

* Дэлхийн хөгжлийн голлох үе шатуудыг төлөөлөн 
харуулсан хосгүй гайхамшигт жишээ байх.

Бургесс Шэйлийн чулуужсан олдворын газар 
(Канадын Хадат уулын  Дархан Цаазат Газар)

Энэ нь Банфф, Жаспер, Коотеней, Йохо болон 
мужийн хэмжээний байгалийн цогцолборт газруудын 
нийт 23000 км2 талбайг эзлэх уулсын оргил, 
мөнх цас, нуур, цутгал, хавцал зэрэг олон янз 
ландшафтыг өөрт агуулсан үзэсгэлэнтэй газар 
юм. Дээрх газар нутагт байрших Бургесс Шэйл нь 
далай тэнгисийн зөөлөн биетийн чулуужсан олдвороор 
баян тул дэлхий дээрх амьд байгалийн түүхийн 
хөгжлийг танин мэдэхэд чухал ач холбогдолтой.

Та үүнийг 
мэдэх үү? 

Сибирийн 
өргөн уудам  

тайгад 
байрших 

Байгал нуур 
нь дэлхий 

дээрх хамгийн 
эртний (25 сая 
жил), хамгийн 
гүн (1700 м) 

нуур юм.

Энд... Австралийн Их Шүрэн Хэрэм, Канадын Хадат уулс 
ба Мигуаша Дархан Цаазат Газар, Эквадорын Галапагосын 
арал, Германы Мессель Пит чулуужсан олдвор бүхий газар, 
Италийн Липарын арлууд, Шведийн Өндөр эрэг, АНУ-ын 
Йеллоустоун зэрэг багтана.
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* Экосистемийн хөгжил ба хувьслын голлох үйл явцыг 
илтгэх тод жишээ болсон дурсгалт газар.
Байгалийн ой (Кени уул)
Кени уул нь Африк тивийн хоёр дахь өндөр оргил (5199 
м) юм. Энэ эртний сөнөсөн галт уул нь ландшафтын 
олон янз хэлбэрийг, тэр дундаа мөнх цас мөс, өндөр 
уулын ой зэргийг  өөртөө агуулдаг. Африкийн альпийн 
ургамлан аймгийн хувьсал ба экологийн энэхүү онцлог 
нь төрөл зүйл хүрээлэн буй орчинд хэрхэн дасан 
зохицодгийг тод илтгэнэ.

Энд... Аргентины Лос-Гласирес, Коста Рика дахь 
Гуанкасте тусгай хамгаалалттай газар, Энэтхэгийн 
Кизиранга Байгалийн цогцолборт газар, Кенийн Моунт-
Кениа Байгалийн ой, Малайзийн Кинабалу Байгалийн 
цогцолборт газар, Мавританийн Банк-д-Арген Дархан 
Цаазат газар, Словенийн Скокжан агуй зэрэг 
багтана. 

* Байгалийн өвөрмөц тогтоц эсвэл байгалийн үзэсгэлэн 
төгөлдөр бүрэлдсэн дурсгалт газрууд. 

Уишань уул (Хятад) 
Уишань нь арван хоёр гаруй зууны туршид 
хамгаалагдаж ирсэн маш үзэсгэлэнт 
ландшафтуудаас бүрдсэн уулс юм. Энд 
хэд хэдэн археологийн олдворт газрууд, 
сүм хийд, шинэ күнзийн үүсэл хөгжилтэй 
холбоотой түүхт төвүүд байрлажээ. 
Уишань уул нь Хятадын зүүн өмнөд хэсгийн 
биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах чухал 
нутаг болохоос гадна Хятадын хувьд ихэнх 
нь нэн ховорт тооцогдох эртний эд өлгийн 
зүйлээр баялаг.

Энд... Бразилийн Игуачу Дархан Цаазат газар, Хятадын Хуаланг 
үзэсгэлэнт газар, түүхийн дурсгал газар болон Уишань уул, Ардчилсан 
Бүгд Найрамдах Конго улсын Гарамба Дархан Цаазат Газар, Энэтхэгийн 
Сундарбанс, Балбын Сагариата Дархан Цаазат Газар, Румынийн Дунай 
мөрний дельт, Танзанийн Килиманжара Дархан Цаазат Газар зэрэг 
багтана.
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* Биологийн төрөл зүйлийг нутагт нь хамгаалахад өндөр ач холбогдолтой 
байгалийн амьдрах орчин. 

Шинэ Зеландын суб-антарктикийн 
арлууд. 
Энд Өмнөдийн далайд байрлах 5 арлаас 
бүрдэх бүлэг арлууд багтана. Энэ нь 
Антартик ба субтропикийн урсгалууд 
хиллэх зааг нутаг тул биологийн төрөл 
зүйлээр баялагт тооцогддог. Планктон, 
олон зүйл далайн шувуу, оцон шувуу 
өндөглөх нутаг тул тэдгээрийн олон 
сүргийг эндээс харж болно.

Энд.. Болгарын Сребариа Дархан Цаазат Газар, Ардчилсан 
Бүгд Найрамдах Конго улсын Окапи зэрлэг амьтны нөөц 
газар, Энэтхэгийн Нанда-Деви Дархан Цаазат Газар, 
Мексикийн Эль-Вискайно дахь халим хамгаалах газар, 
Оманы Арабын орикс (бух) үржүүлгийн газар, Сенегалын 
Ниоколо-Коба Дархан Цаазат газар зэрэг багтана.

Та үүнийг 
мэдэх үү? 

Канад дахь 
Вуд-Баффало 
Дархан Цаазат 

Газар нь дураар 
бэлчих америк 
бухын идээшил 

нутаг юм.

Зарим газрууд (одоогийн байдлаар 20 шахам) Дэлхийн өвд тооцогдохын 
хажуугаар Шим мандлын нөөц газарт хамрагдсан байдаг. Энд ургамал, 
амьтны баялаг төрөл зүйлээс гадна өвөг дээдсийнхээ соёл, амьдралын 
арга маягийг уламжилж ирсэн уугуул иргэдтэй хамтран ажиллаж хөгжих 
менежмент, хөгжлийн арга барилаараа үнэт туршлага хуримтлуулсан 
газар юм. Тухайлбал Коста Рика, Панамын хил дамнан орших Амистад 
нөөц газар энд багтана. Монголын Увс нуурын сав газар мөн өөрийн 
баялаг төрөл зүйл, геологийн өвөрмөц тогтоц хийгээд түүх, соёлын арвин 
их уламжлал, өв сангаар ийм нутаг дэвсгэрийн нэг болно. 
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Хосолсон өв

Соёлын ба байгалийн өвийг ялгаж салгах нь маш  
хүндрэлтэй байдаг. Зарим газрууд аль алиных нь 
шалгуурыг хангасан байдаг тул ийм 25 газрыг “Хосолсон 
өв” ангиллаар бүртгэсэн юм.

Догончуудын нутаг Бандиагара тэгш өндөрлөг (Мали).
Энд байрших цав толгод нь үзэсгэлэнт уран барилга, 
байгууламжуудыг (байшин, сүм, давсны агуулах, 
үржүүлгийн газар гэх мэт) хамгаалах үүргийг 
гүйцэтгэхийн хажуугаар зуун зуунаар уламжлагдан 
ирсэн  Догон үндэстний өв уламжлалын өлгий нутаг 
юм. Үүний зэрэгцээ Банднагара тэгш өндөрлөгийн 
геологийн тогтоц, ландшафтын иж бүрдэл нь түүнийг 
баруун Африкийн онцгой өвөрмөц нутгуудын нэг 
болоход нөлөөлсөн гэж үздэг.

Мачу-Пикчу түүхт газар 
(Перу).
Уулархаг бүс нутагт 
газрын гадаргаас дээш 
2340 м өндөрт өргөгдсөн 
энэ газрын байгалийн 
төрх хүний сэтгэлийг 
татахын зэрэгцээ халуун 

орны ойгоор хүрээлэгдсэн Мачу-Пикчу нь Инкүүдийн эзэнт гүрний хот 
байгуулалтын хамгийн гаймхагшигт бүтээл юм. Хамгаалалтын өндөр 
хэрэм, аврага том хана, цайз зэрэг нь байгаль өөрөө ийм гайхамшгийг 
чулуун хаданд сийлсэн мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ. 



26

Биет бус соёлын өв
Соёлын өв нь ихэнхдээ байсан эсвэл 

өнөөдөр хөгжиж буй маш баялаг соёл 
иргэншлийн бүтээгдэхүүн байдаг юм. 
Эдгээр иргэншилд хүчтэй төр засаг, бичиг 
үсгийн соёл давамгайлж байх нь олонтаа. 
Гэхдээ дэлхийн хүмүүсийн хувьд өөрийгөө 
хэн бэ гэдгийг таньж мэдэх нь зөвхөн хот, 
суурин газраар хязгаарлагддагүй. “Биет 
бус өв” хэмээн тодорхойлж байгаа тэр өв 
л хүмүүсийн бусдаас ялгарах онцлогийг 
тодорхойлж байдаг аж. Биет бус соёлын 
өв нь амаар болон үйл хөдөлгөөний олон 
арга хэлбэрээр дамжин өвлөгдөн ирсэн 
хамт олны соёл, уламжлалын тогтсон 
илэрхийллүүдээс бүрдэнэ. Биет бус өвд 
ýõ хэл, үлгэр домог, дуу хөгжим, бүжиг, 
бие хамгаалах урлаг, баяр наадам, ардын 
эмнэлэг ба уламжлалт эм, хоолны урлаг 
болон гар урлал, барилга байгууламж, багаж 
хэрэглэл хийх арга ухаан зэрэг багтана.

Шинэ Зеланд бүсгүй

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Нигерия улсад 
òөмөрлөгийн 

үйлдвэр-
лэлèéã 3000 

жилийн 
тэртээ эхэлж 
байсан бол 

Нигерт бараг 
5000 жилийн 

өмнөөс 
техникийн 

шинэчлэлийн 
гайхамшигт эх 

сурвалжууд 
ãàðñàí þì.

Элсэн дээр ирээдүйгýý зургаар төсөөлж буй эр. Малигийн 
Догончуудын нутаг.
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Эртний туульс хайлж 
байгаа нь. Гвиней улс

Буддийн шашны лам 
нарын ёслол. Бүгд 

найрамдах Лаос Улс

Соёлын энэ төрлийн өв уламжлал нь соёлын биет 
өв болон байгалийн дурсгалт газруудаас илүү ихýýр 
аюулд өртөөд байна! Эдгээр урлаг болон ноу-хауг 
эзэмшиж буй уугуул иргэд нь бага үндэстнүүд бөгөөд 
тэд нар орчин үеийн хөгжил дэвшлийн хамгийн 
бурангуй сөрөг нөлөөнд нь өртөөд байгаа билээ. 
Хэрэв Яномамигийн Индианчуудын газар нутаг алт 
олборлогчдод эзлэгдэн, ой мод ихээр сүйдэн, эрт 
дээр үеэс уламжлагдан ирсэн шүтлэгийн газрууд, 
худалдааны мухлагуудын хажуугаар суурин хүн ам 
олноор төвлөрч дүүрвэл энэ үндэстний уламжилж 
ирсэн эмийн ургамлын талаархи гойд мэдлэгээс юу 
үлдэх вэ?
Иймээс олон улсын, нэгэн загварын соёлоор  

дамжин хүн төрөлхтний соёлыг нэгэн стандартад 
оруулах аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
арга хэмжээг нэн даруй авах шаардлагатай байна. 
ЮНЕСКО 1989 оны 11 дүгээр сарын 15-ны Ерөнхий 
Бага хурлаас Ардын уламжлалын соёл ба Язгуур 
урлагийг хамгаалах тухай Зөвлөмжийг баталсны 
хамт, 2001 онд хүн төрөлхтний тусын тулд зайлшгүй 
хамгаалах ёстой аман зохиолын уламжлалт болон 
биет бус соёлын 19 бүтээлийн жагсаалтыг анх удаагаа 
нийтэд хэвлэн гаргасан байна.

Догон бүжигчин, 
Мали Улс

“Африкт өвгөн хүн нас барах нь б
үхэл 

бүтэн номын сан шатаасантай адил 
буюу”

Амадоу Хампат
е Ба
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Та үүнийг 
мэдэх үү?

Гарифуна 
гэдэг нь 
Франц 

хэл дээр 
тоолол гэсэн 

утгатай.

Эдгээрийн нэг тод жишээ нь Гарифунын хэл соёл, хөгжим, 
бүжиг юм. Энэ овог аймгийн түүхийг Шинэ Ертөнцийн түүхийн 
хураангуй хувилбар гэж үзэж болох аж. Гарифунчууд нь Аравак 
омгийн индианчуудын үр удам бөгөөд Испанийн колончлолын 
үед их хэмжээгээр устгагдаж, Английн Сэнт-Винсент арлаас 
цөлөгдөн ирсэн африкийн боолчуудад газар нутгаа алдсан аж. 
Арван наймдугаар зууны сүүлээр дахин газар нутгаасаа хөөгдсөн 
Гарифунчууд Атлантын далайн эрэг дагуу Белиз, Гондурас ба 
Гветамал зэрэг орнуудад тархан суурьшсан байна.  Гарифуна хэл 
нь Африк, Америк-Индиан ба Европын гурав дөрвөн хэлүүдийг 
өөрт хослуулсан өвөрмөц хэл соёл юм. Тэдний хөгжим нь мөн 
хосгүйд тооцогдох ба бөмбөр, маракас, гитар, яст мэлхийн 
хальсаар хийсэн хөгжмийн зэмсэгээр тоглодог байна. Гарифуны 
багтай бүжиг нь дэлхийн хамгийн гайхамшигтай урлагийн 
тоонд зүй ёсоор багтах бөгөөд энэ нь боолчлолын эсрэг тэмцэж 
буй үндэстний эсэргүүцлийг илэрхийлэх ажээ. Энэ бичил соёл 
(зөвхөн 12000 хүнд хамааралтай) нь эх хэлийг нь зааж сургахгүй 
хааж хавчих, цагаачлаõ болон өөр бусад ялгаварлан гадуурхаõ 
үйлдэлд өртсөөр байна. Энэ омгийн хэлний соёлыг албан ёсоор 
зааж сургадаггүй нь энэ омгийн иргэншлийн мөхлийн нэг гол 
шалтгаан болох аж. Гарифунчуудын соёлын сүр жавхааг олон 
улсад таниулах нь энэхүү баялаг түүх, ёс заншил бүхий соёлыг 

сэргээх, сайжруулах талаар улс орнуудын үйл ажиллагааг 
бэхжүүлэхэд тус болох юм.
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Үндэстний уламжлалт дуу хөгжмийг нотоор бичиж 
хадгалаагүй байдаг учир амархан устаж болох юм.  Ийнхүү 
дуу хөгжмийг тоглохгүй болмогц л мартагдаж алга болох 
бөгөөд салхинд туугдан замхрахын нэгэн адил болно. 1998 
оноос ЮНЕСКО  Гарифунчуудын дуу хөгжмийг уламжлалт 
шинж чанараар нь хадгалах зорилгоор хэд хэдэн цуврал 
бичлэг болгон CD-нд бичжээ.

Харилцааны хүрээнд аман соёл онцлог чухал үүргийг 
гүйцэтгэдэг. Энэ харилцааны уламжлан дамжуулах 
үүрэг тасалдвал хэдэн зуун жилийн уламжлал бүхэлдээ 
устан үгүй болоход хүргэж болох юм. Аман туульс, зан 
үйл, уламжлалт хувцас, тоглоом, ерөөлийн үг хэллэг нь 
ихэнхдээ аман яриагаар дамжин илэрнэ. Баяр ёслол, 
зан үйл, шүтлэг бишрэл болон уламжлалт эмнэлэгийн 
хүмүүст л хамаарах эмийн жор, ургамалын эмүүдэд энэ 
нь мөн адил хамаарна. 
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* Биет бус өвийг хэрхэн хадгалж үлдэх вэ?
Практик хэрэглээний үүднээс авч үзвэл биет бус соёлын 

өвийг хадгалан хамгаалах нь юуны өмнө эдгээр соёлын 
өвийг олж тогтоох, дуу хураагуур, дүрс бичлэгийн хэрэгсэл 
ашиглан бичиж баримтжуулах, залуу үеийхэнд сурган 
өвлүүлэхэд туслах (жишээ нь сургууль байгуулах) зэрэгт 
оршино.
Соёлыг үл ойшоох байдалтай тэмцэх, ялангуяа залуу 

үеийнхний дунд их тохиолдох, үл хүндэтгэсэн харьцааг 
таслан зогсоох нь чухал болоод байна. Үүнийг иш үндэс 
болгон  ЮНЕСКО оролцоог хангах, үнэ цэнийг өсгөх 
“Хүн -амьд эрдэнэ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж иржээ. 
Эдгээр “амьд эрдэнэс” нь тодорхой соёлын зан үйлийг 
тусгайлан гүйцэтгэхэд шаардагдах өндөр ур чадварыг өөрт 
шингээсэн хүмүүс юм. Улс орон бүр эдгээр гайхамшигт 
ур чадвар эзэмшсэн иргэдийг дэмжих зохистой арга 
хэлбэрүүдийг олж нээсэн байна. Тухайлбал Францын 
Соёлын Яам нь тавин хүнийг Урлагийн Мастерийн зэрэгт 
дэвшүүлсэн байна. Энэ бол ур чадвар нь өргөн хүрээнд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн уран дархчуудыг дэмжих шинэ 
хэрэгсэл болсон юм. Цол хэргэм гэдэг нь нэр хүндийг 
илэрхийлэхээс гадна залуу үедээ ур чадвараа дамжуулан 
өвлүүлэх өндөр хариуцлага юм. Энэхүү нэр хүндтэй цолыг 
яст мэлхийн ясны сийлбэрч, ваарчин, дамаск хийцийн 
уран дархан, баг урлаач, алт өнгөлгөөний дархан, сүрлэн 
урлаач зэрэг олон уран бүтээлчид хүртсэн байна. 
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1949 онд Олон улсын хөгжмийн 
зөвлөл байгуулагдаж, 1961 оноос 
ардын уламжлалт дуу хөгжмийн 
пянзны цуглуулга хийх ажил 
эхэлсэн байна. Энэ ажлын хүрээнд 
1966-1967 онд Монголын ардын 
дуу хөгжмийн хоёр пянз хийлгэсэн 
нь Монголын ард түмний биет бус 
соёлын  хамгаалах анхны алхам 
болсон юм. 
Монгол Улс 1999 онд “Төв Азийн 

баатарлаг туульс” симпозиум-их 
наадам зохион байгуулж, 10 гаруй 
орны 120 гаруй авьяастан, эрдэмтэн, 
судлаачид оролцсон юм. Энэ үеэр 
Монголын утга соёлын төвийг 
албан ёсоор байгуулж “Монголын 
аман өвийг дүрс болон дуугаар баримтжуулах нь” төслийг 
ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
Энэ төслийн хүрээнд 2-3 жилийн хугацаанд нийт 60 гаруй 
мянган километр зам туулж, 16 аймаг, нийслэл хотын 480 
ардын авьяастны урын санг багтаасан 220 цагийн дүрс, 
87 цагийн дууны бичлэг  хийж бүртгэл мэдээллийн санг 
үүсгэн байгуулаад байна. Түүнчлэн энэ хугацаанд ардын 
уламжлалт ёс заншил, аман өвийн холбогдолтой 6 баримтат 
киноны зургийг авч дуусгажээ.

* Монголын биет бус өв, түүний хамгаалалт

Морин хуур

Морин хуурын
Тоглолт
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Монголын “Морин хуур хөгжмийн уламжлалт 
урлаг”-ийг 2003 онд, “Монгол ардын уртын 
дуу”-г 2005 онд Хүн төрөлхтний аман болон 
утга соёлын шилдэг өвөөр зарлан тунхагласан 
билээ. Морин хуурыг хүн төрөлхтний соёлын 
их өвийн санд оруулж буй ач холбогдлыг үнэлж, 
ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий захирал К.Мацуура 
“Морин хуур хэмээн алдаршсан энэхүү хоёр 
чавхдасаар хөглөгдөх хөгжим нь монголын 
нүүдэлчин ард түмний соёлын олон зуун 
жилийн түүхтэй хүйн холбоотой явж иржээ. 
Эгэл жирийн амьдралын зан үйл, түүнчлэн 
баяр ёслолын чухал нэгэн хэсэг болсноор 
жирийн нэгэн хөгжмийн зэмсгийн утгаас 
хальж монголын нийгмийн оюун санааны 
хөгжилд их хувь нэмэр оруулжээ” гэж онцлон 
тэмдэглэжээ. 

Мөн 2009 онд “Монгол ардын биелгээ“, 
“Монгол тууль“, “Цуур хөгжмийн уламжлалт 

урлаг“ нь Хүн төрөлхтөний яаралтай хамгаалах 
шаардлагатай биет бус соёлын өвийн жагсаалтанд тус тус 
бүртгэгдсэн байна.
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Дэлхийн аюулд өртсөн өв
Хэрэв тухайн дурсгалт газар устах ноцтой 

аюулд учирвал Дэлхийн Өвийн Хороо түүнийг 
Дэлхийн өвийн хоёр жагсаалтын нэг болох 
“Дэлхийн аюулд өртсөн өв”-ийн жагсаалтанд 
хамруулдаг. Өнөөдөр энэ жагсаалтанд нийт 31 
хөшөө дурсгал, дурсгалт газрыг бүртгээд байна. 
Эдгээрээс хотын статус олгох талаар улс төрийн 
нэгдсэн шийдэлд хүрч хараахан чадаагүй, 
хотжилтын явцад улам бүр доройтон сүүдэхийн 
хамт хадгалалт хамгаалалтын арга хэмжээ авахгүй 
байгаа эртний Иерусалим хот, түүний хэрэм; цөл нутгийн 
элсний нүүлтэнд өртөөд буй Мали Улсын Тимбукту; 
нилээд их сүйдэн эвдэрчээд буй Пакистаны Лахоре дахь 
Шаламар цэцэрлэг, түүний хэрмэн цайз; суурь нь маш 
ихээр элэгдэж эвдэрсэн Перу дахь Колумбийн өмнөх 
үеийн түүхэн хот болох Чан-чаны археологийн дурсгалт 
бүс нутаг зэргийг устах аюулд өртсөн өвийн жагсаалтанд 
оруулсан байна.
Египет дахь эртний христ шашны хот Абу-Мен нь ус, 

давсны нөлөөн дор их хэмжээгээр элэгдэж доройтсон 
учир 2001 онд аюулд өртсөн өвийн жагсаалтанд оруулсан 
байна. Түүний ойр хавийн нутаг дэвсгэрт газар тариалан 
хөгжүүлэх том хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр гүний усны 
төвшин нэмэгдэж энэ дурсгалт газрын барилга байгууламж 
нурж унах аюул нүүрлэсэн байна. 
Монголын ард түмэн түүх соёлын өвийг хамгаалах талаар 

тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч 
өнөөдөр олон үнэт дурсгалууд элэгдэн эвдрэлд ороод байна. 
Үүний нэг жишээ нь Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдсэн 
Орхоны хөндийн соёлын дургалт газарт 1960-1990 онд газар 
ихээр хагалж тариалан тарьж байсан, тус нутагт малын тоо 
толгой хэт өссөн, байгаль хамгаалах, урьчилсан сэргийлэх 
арга хэмжээ 
дутмаг байгаагаас 
цөлжилт, газрын 
доройтол бий 
болж хөшөө 
дурсгал, дурсгалт 
газрууд элэгдэж 
эвдрэх, устах аюул 
нүүрлээд байна. 

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Тимбукту 
нь XV-XVI 
зууны үед 

дэлхийн оюуны 
хийгээд шашин 

шүтлэгийн 
томоохон төвд 

тооцогдож 
байжээ. 

Лахорын цэцэрлэг

Абу-Мен
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Түүхэн дурсгалт барилга байгууламж, 
газар нутагт учирч байгаа аюул занал нь 
олон хүчин зүйлээс хамаарна. Тухайлбал, 
хамгаалалтын хашаа байхгүй, хараа 
хяналтгүй орхисон, бүтээсэн зүйл нь 
хэврэг, дайн дажин, зэвсэгт мөргөлдөөний 
хөлд нэрвэгдсэн, хулгайн ан, хууль бус газар 
ашиглалт, цөлжилт түрэх, дүрвэгсэд ихээр 
бөөгнөрөх зэргийг энд дурдаж болох.
Дэлхийн Өвийн Хорооны оролцоо, авах 

арга хэмжээ нь олон арга хэлбэртэй. Хэдэн 
жилийн өмнө, тухайлбал Балба улсад Рапти 
голын урсгалын чиглэлийг өөрчлөх төсөл 
хэрэгжүүлсэн байна. Энэ голын сав дагуу 
Читваны Рояал цэцэрлэгт дөрвөн зуун ганц 

эвэрт хирс амьдарч байсан юм. Рапти голын усны түвшин 
буурах нь амьтдын тоо толгой цөөрч байгалийн цогцолбор 
газрын үзэмж байдлыг доройтуулах аюулд хүргэх байлаа.
Дэлхийн Өвийн Хороо өөрийн олон улсын эрхийн 

дагуу Азийн Хөгжлийн Банк, Балбын Засгийн газарт 
танилцуулснаар энэ төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зогсоосон 
байна. Ийнхүү хорооны шуурхай арга хэмжээ, оролцоо 
маш үр дүнтэй болсон юм. 

Камбоджийн 
Ангкор дахь 
энэ сүмийн 
барилгыг 

модны үндэс 
эвдлэх аюул 
тулгарчээ.

Читван дахь 
Рояал хааны 
цэцэрлэг

Эцэст нь хэлэхэд хэрэв соёлын дурсгал, байгалийн 
үзэсгэлэнт газруудад учирч буй аюул занал нь ноцтой   
болбол Дэлхийн Өвийн Хороо түүнд дэлхий нийтийн 
анхаарлыг хандуулж олон улсын авран хамгаалах 
ажиллагааг зохион байгуулж чадах юм. Гэхдээ энэ нь 
газар газарт цар хэмжээ нь адилгүй байх бөгөөд ихээхэн 
хэмжээний хүч, хөрөнгө шаардана.
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Бас нэг жишээ татья, Египет дахь Асван далангийн 
барилгын ажлаас болж нурах дөхсөн Абу Симбел 
сүмийг 1960-аад онд нүүлгэн шилжүүлэхэд     
Гишүүн орнууд 80 сая ам.долларыг  зарцуулжээ. 
Энэ ажиллагаа амжилттай хэрэгжсэний 
дараагаар 1960 оноос хойш нийт 26 дурсгалт 
газрыг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. 
Үүнд 1965 оны үерт их хэмжээгээр эвдэрч 
сүйрсэн Италийн Венеци хотын хөшөө 
дурсгал ханы зургийг аврах; Инд мөрний 
үер усны давсны нөлөөгөөр их хэмжээгээр 
эвдэрч тоосгон хана нь нурсан 4500 
жилийн түүхтэй Пакистаны Моэнжодаро 
хотыг сэргээн босгох; аадар бороо, аялал 
жуулчлалын нөлөөн дор үзэсгэлэнт 
төрхөө алдсан Балбын Катманду хотыг 
сэргээн засах зэргийг дурьдаж болно. 
Моэнжодаро хотыг сэргээн босгоход  
Олон Улсын Аюулаас Сэргийлэх 
Байгууллага ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн 
бөгөөд энэ арга хэмжээгээр Инд голын 
гольдролыг өөрчилж, усыг зайлуулан, 
хотын сэргээн босголтыг зохион 
байгуулж, давснаас хамгаалдаг ургамал 
тариалсан байна. Катманду хотын 
сэргээн босголт ч мөн энэ байгууллагын 
оролцоо, техникийн  тусламжтайгаар 
хэрэгжсэн юм. Моенжодаро 

Италийн Венец 
хотын Сан 
Жиованни 
Пауло сүмийн 
бунхан дахь 
ханын зургийг 
сэргээн 
засварлаж 
байгаа нь
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Хамгаалалтын талаарх тусгай конвенциуд

ЮНЕСКО хамгаалалтын талаарх тусгай конвенциуд 
байгуулах төслүүдийг боловсруулаад байгаа бөгөөд аль 
болох олон орон гарын үсэг зуран батламжлахыг уриалж 
байна. Тухайлбал, Усан доорх соёлын дурсгалыг хамгаалах 
Конвенцийг 2001 онд боловсруулсан байна. 

Өнөөдөр усанд живсэн хөлөг онгоцны үнэт зүйлсийг 
хууль бусаар ангуучилж байна.

 
Мэргэжилтнүүдийн тодорхойлсноор одоогоор далайн 

гүнд нийт 3 сая хөлөг онгоц байна. Конвенцийг баталснаар 
урлагийн бүтээлийн хэдхэн наймаачдыг баяжуулах 
бус харин археологийн судалгааны үнэт олдвор болох 
боломжийг нь улам нээх болно. Шинээр хэрэгжиж буй 
энэ Конвенци нь усан доорх археологийн дурсгалт газрыг 
унаган байдлаар нь хамгаалахыг зөвлөмж болгожээ. Учир 
нь техник технологийн хөгжлийн өнөөгийн түвшинд 
далайн ёроолд байгаа сөнөсөн хөлөг онгоцуудыг тусгай 
камер, роботуудын тусламжтай усан доор судлах боломж 
хэдийн бий болжээ. 

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Австралийн 
ойролцоох 
Маскуайр 

арал нь далайн 
ёроолын 6 км 
гүнд байрлах 

Дэлхийн 
цардсан 

бүрхүүлийн 
чулуулаг ил 
гарсан цор 

ганц газар юм. 
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Гэвч хүн төрөлхтний түүх, соёл, урлагийн эд зүйлсийн 
хууль бус наймаа, хулгайн үйлдэлд далайн хөлөг онгоцны 
эд зүйлсийг хулгайлах нь далайд дуслын төдий байр эзэлдэг 
юм. Жил бүр олон сая урлагийн бүтээлийг музей, сүм хийд, 
археологийн олдворт газар болон одоогоор судлагдаагүй 
байгаа дурсгалт газруудаас хулгайлж, тонож байна. 
Тухайлбал, Ази тивд сүм дуганыг дэлбэлэх замаар үнэт 
чулуун сийлбэрүүдийг хулгайлдаг байна.

Энэ сөрөг үзэгдэлтэй тэмцэх зорилгоор ЮНЕСКО нь 
ИНТЕРПОЛ-той хамтран хууль бус импорт, экспортын 
худалдаанд хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн 
1970 онд баталж, 1995 онд шинэчлэгдэн батласан Парисын 
Конвенцийн хүрээнд түүх, соёлын дурсгалын эд зүйлсийг 
эх оронд нь буцаан олгох үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж 
байна. Мөнгөөр үнэлэх аргагүй урлагийн үнэт дурсгалуудыг 
зах зээл, худалдааны хүрээнээс гаргаж авах учиртай “дэлхийн 
өвийг хамгаалах хуулиуд” маш удаан, бүр хэтэрхий удаан 
батлагдан гарч байна.

Хулгайлагдсан

Франц Франкен II ба Говаэрцийн бүтээл, зэсэн дээр тосон будгаар намрын 
өнгө төрхийг дүрсэлсэн зураг. Зургийн ард Ливуа Их Тайжийн тамга байх 
магадлалтай. Зургийн хэмжээ 25 х 42 см. 

Францын Ангерийн музейгээс 1997 оны 9 дүгээр сарын 6-нд хулгайлагдсан 
(Интерпол бүртгэлийн дугаар 39269/97, Гаага хот)

Зургийг Интерполын шүүхийн Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга нарын газраас 
авав (Леон хот, Франц).
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Дэлхийн өв, энхтайван ба хөгжил
Эртний Грекийн сэтгэгч Эзоп хэлний тухайд өгүүлэхдээ “...

хүн төрөлхтний хамгийн шилдэг бөгөөд хамгийн муу зүйл бол 
хэл юм. Учир нь хэл бол хүнийг нэгтгэх ч бас салгах ч хүчтэй юм” 
хэмээжээ. Үүнтэй утга нэгтэй үгийг аялал жуулчлалын тухайд хэлж 
болох болов уу. Энэ үйл ажиллагаа нь дэлхий нийтийг хамарсан 
бизнесийн үйл ажиллагаа болсон төдийгүй нийгмийн том үзэгдэл 
юм. Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргасан дүнгээр 
2000 онд 699 сая хүн өөрийн эх орноос өөр газарт аялал жуулчлалын 
үйл ажиллагаанд оролцсон байна. Энэ нь зөвхөн эхлэл бөгөөд тус 
байгууллагын үзэж байгаагаар 2020 он гэхэд 1.5 миллиард хүн “олон 
улсын аялал жуулчлал”-д оролцоно гэсэн тооцоо гаргажээ. 
Эдгээр жуулчдын дийлэнх хувь нь соёлын болон байгалийн 

өв болсон нутгуудад очдог байна. Дашрамд дурьдахад өнгөрсөн 
хугацаанд авч хэрэгжүүлжсэн хамгаалалтын үйл ажиллагаа нь  

өнөөдөр 1 их наяд долларын ашиг орлого бүхий 
бүхэл бүтэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөхиүлэн 
дэмжиж байгаа юм. Бид одоо “буяны тойрог” 
гэж эдийн засагчид нэрлэж байгаа тийм 
орчинд амьдарч байна. Учир нь аялал 
жуулчлалыг соёлын болон байгалийн 
дурсгалт газруудгүйгээр төсөөлшгүй 
бөгөөд хүн төрөлхтний өвийг 
хадгалж хамгаалахгүйгээр соёлын 
болон байгалийн дурсгалт газрууд 
үгүй болох юм. 
Гэхдээ үүний зэрэгцээ аялал 

жуулчлалгүйгээр нийгмийн харилцан 
ойлголцолыг бий болгож бас 
чадахгүй. Учир нь үзэн ядалт ба дайн 
дажин бидний бие биенээ ойлгохгүй 
байх, үл ойшоох байдлаас үүсдэг 
бол бусад үндэстний соёл, урлагийн 
үнэт зүйлсийг үзэж, бишрэн 
шүтэж гэмээнэ энхтайваны үзэл 
санаа түгэн дэлгэрэх учиртай. 
1989 онд болсон Дэлхийн Аялал 

Жуулчлалын жилийн гол уриа 
“Жуулчдын зорчих эрх чөлөө нь 

нэгдмэл дэлхийг бүтээнэ” гэсэн нь 
чухамдаа дээрх санааг илэрхийлсэн хэрэг.
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Аялал жуулчлал улс, хот, эсвэл дурсгалт газар нутагт 
чухал ач холбогдолтой юм. Энэ нь танин мэдэхүйг 
өргөжүүлж, ажлын байрыг бий болгож, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлж, зарим тохиолдолд шинэ дэд бүтцийг (зам, 
холбооны шугам, г.м) бий болгодог. Доминик зэрэг зарим 
нэг жижиг улс тухайлбал Морн-Труа-Питон гэх зэрэг 
аялал жуулчлалын бүс нутгуудаа эдийн засгийн гол эх 
үүсвэр болж байгааг хэдийнэ хүлээн зөвшөөрчээ.
Гэвч нийтийг хамарсан аялал жуулчлал нь Р. Фоксын 

хэлсэнчлэн: “... галтай адил. Хоол хүнсийг чинь ч бэлдэнэ 
.... гэрийг чинь ч шатааж мэднэ”. Өөрөөр хэлбэл, аялал 
жуулчлал нь сөрөг үр дагавартай юм. Хаа сайгүй хогоо хаях, 
малгайтай сүм хийдэд орох, шашин шүтлэгийн газар ёс 
жаягийг үл тоомсорлох, өөр хоорондоо чанга ярих, тухайн 
газрын талаарх мэдээлэлтэй урьдаас уншиж танилцалгүй 
очих зэрэг жуулчдын хайнга байдал нь нутгийн иргэдтэй 
харилцахад хүндрэл бэрхшээл учруулна. 

Морн-Труа-
Питон Дархан 
цаазат газар

Хүнд даацын машин техник ашиглах, олон салаа 
зам гаргах зэрэг нь аялал жуулчлалын өөр нэг сөрөг 
үр дагавар. Үүний нэг тод жишээ нь Египетийн Гиза, 
Английн Стоунхэндж, Монголын Увс нуур, Орхоны 
хөндийн соёлын дурсгалт газар зэрэг газруудад үүссэн 
нөхцөл байдал үүнийг харуулна. Хэт олон давтамжтай 
аялал зохион байгуулах нь байгалийн дурсгалт газруудын 
хөрс, ургамлан нөмрөг, ой модыг гэмтэж доройтоход 
хүргэнэ. Үүнээс илүү хор хохирол бас бий. Энэ нь орон 
нутгийн иргэдэд амин чухал сургууль, эмнэлгийн барилга 
байгууламж барих мөнгө хөрөнгийг жуулчдад  зориулсан 
зочид буудал, сэлэх газар, голфийн талбай барих төслүүдэд 
шилжүүлэн зарцуулах явдал юм.

Стоунхэндж
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Эцэст нь аялал жуулчлал бол дэлхийн өвд 
бүртгэгдсэн нутгуудыг хамгаалах болон 
эмзэг эдийн засаг бүхий улс орнуудад 
тогтвортой хөгжлийг хангахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэх ёстой. Дэлхийн өвийн газар 
нутгууд нь менежмент, хамгаалалтын арга 
хэмжээг хөгжүүлэх үр ашигтай үлгэр загвар 
болохын хамт ур чадвар бүхий ажилчдад 
зориулсан ажлын байр бий болгоход 
чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Тухайлбал, 
Дархан цаазат газруудад хулгайн антай 
тэмцэх, мал орох, гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх шаардлагатай байдгаас гадна 
амьтан, ургамал судлалын мэргэжилтэн 
мөн хэрэгтэй. Үүний хажуугаар хөрөнгө 
санхүү, олон нийтийн харилцаа зэрэг олон 
талт асуудлууд хариуцсан мэргэжлийн 
өндөр ур чадвартай менежерүүд зайлшгүй 
шаардлагатай. 

Гэхдээ байгаль, соёлын өвийн дурсгалт газар 
нутгууд нь гадна талын үйл ажиллагаа явуулахын 
хамт түүх, соёлын үнэт дурсгалуудыг сэргээн 
засварлах, арчлан хамгаалахад олон тооны 
уран барималч, зураач, дархан, сийлбэрч зэрэг 
урчууд ажиллаж байдаг. Ийнхүү өвийн газар 
нутагт ажиллах шаардлагатай мэргэжлийг тоолж 
баршгүй юм.

Замби ба Зимбабве 
улсуудын хил дээр 
орших Варден 

Цогцолбор газар

Эртний ном судрыг 
сэргээн засаж буй 
лам, Монгол улс.
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Дэлхийн өвийн газар нутгуудын үйл ажиллагааны  талаар 
сургалт зохион байгуулдаг олон зуун байгууллагуудын 
дундаас Бенины Порто-Новод төв нь байрладаг 
Африкийн Өв Уламжлалын Сургууль үйл ажиллагааны 
цар хүрээгээрээ онцгой юм. Энэ байгууллага нь Бенины 
эртний нийслэл Абомей хааны ордны сэргээн засварлалт, 
улсын ботаникийн цэцэрлэгийн (Хогбоноу Хаант Улсын 
тахилгат ой байсан) нөхөн сэргээлтэнд оролцож, эртний 
урлагийн бүтээлүүдийг сэргээн засварлах өндөр ур чадвар, 
арга барилтай болохоо харуулж чаджээ. 

Индонезийн 
Боробудур дахь 
буддын дурсгалт 
газрыг сэргээн 
засварлаж буй 

байдал

Дэлхийн өвийн дурсгалт 
газруудыг хамгаалж, сэргээн 
засварлах нь өнөө үеийн 
тулгамдсан асуудлуудын нэг 
юм. Даяарчлалын үйл явцад 
улам бүр ойртож энгийнчлэгдэж 

буй өнөөгийн дэлхийд хүмүүсийн хамт олон, үндэстний 
өвөрмөц онцлогийг хадгалж хамгаалах хэрэгтэй. Ингэхдээ 
олон ард түмний ёс заншил, хэл соёл, урлаг бүтээл, хөгжим 
бүжгийн олон янз байдлыг хадгалж хөгжүүлэхийн зэрэгцээ 
хүн төрөлхтөнд түгээмэл үнэ цэнэ, ач холбогдолтой тэр 
хэсгийг нь дэлхий дахинд өвлүүлэн үлдээх учиртай. Байгаль 
орчинд учруулж буй хор хохирлыг бууруулахад тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал 
юм. Үзэн ядалт, атаархал хорсол дайн мөргөлдөөнийг 
дэвэргээж буй газар бүрт мэдлэг, мэдээллийг солилцох 
замаар хүмүүсийн ойлголцлыг бэхжүүлэх нь нэн даруй 
авах ёстой арга хэмжээ юм.
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Бүх үндэстэн болон хүн амьдарч ирсэн дурсгалт 
газар бүхэн адилхан ач холбогдол, үнэ цэнэ бүхий 
өөрийн гэсэн соёлтой. Хэдийгээр одоохондоо 
хамгаалалтын хүч ч, дархан цаазтай газар ч байхгүй 
гэлээ “Дэлхий дахины гайхамшигт үнэ цэнэ”-тэй 
хэмээн тооцогдож байгаа л бол ямар ч соёл, түүний 
бүтээлүүд нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн 
хамгаалалтанд байгаа хэрэг юм. 

Байгаль орчин, соёлын дурсгалын эсрэг гэмт хэргийн 
тухай ойлголт бага багаар ч болов газар авч тэлсээр 
байна. Боснийн Мостарын гүүрийг эвдэж, Афганистаны 
Гандарын урлагийн дээж болох Бамияны аварга Буддын 
Хөшөөг буудаж, хүн төрөлхтний соёлын өв болох урлагийн 
бүтээлүүдийг устгасан шиг тийм зэрлэг балмад үйлдэл 
гаргагчдыг улам бүр хазаарлах боллоо.

Шри Ланка дахь Анурадхапура тахилгат хотыг 
сэргээн засварлаж байгаа нь ОХУ-ын Петергоф 

зуны харш 
цогцолбор

Боснийн Мостар 
гүүр. 1993 онд 
дайны хөлд 

нурсан хэдий ч 
нутгийн иргэд 
үүнийг хуучин 
байдлаар 
нь сэргээн 

засварлахаар 
ажиллаж байна.
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Монгол дахь Дэлхийн өв
Төв Азийн нүүдэлчин ард түмнүүд дэлхий дээр хамгийн 

орчил хөдөлгөөнтэй агаад харилцан нөлөө бүхий соёлыг 
цогцлоон бүтээснээрээ хүн төрөлхтний түүх, соёлын арвин 
баян өв санд хэн ч маргашгүй хувь нэмэр оруулсан билээ. 

Төв Азийн хатуу ширүүн уур амьсгалтай ч өргөн уудам 
тал нутагт нүүдэлчид оршин тогтнохуйн шалгарсан арга 
хэлбэр, эдийн болон оюуны хосгүй үнэт өв соёлыг таван 
хошуу малаа адгуулан маллах амьдрал ахуйдаа дулдуйдан 
хөгжүүлж ирсэн юм. Үүний сацуу хаяа залган орших 
суурьшмал соёл иргэншилтэй байнгын харилцаатай байж 
арилжаа худалдаа, аян дайн, оюун санааны ертөнцөөр 
дамжуулан нөлөөлж байсан нь ч мэдээж юм. 

Та үүнийг 
мэдэх үү?

Өндөр Гэгээн 
Занабазар  

1648 онд 
Бүтээлийн 
хийд буюу 
өнөөгийн 
Төвхөн 
хийдийг 

бариулжээ. 

Түүх соёлын арвин их, хосгүй үнэт дурсгалыг хадгалан үлдсэн Орхоны 
хөндийн соёлын дурсгалт газрыг 2004 онд Дэлхийн өвийн жагсаалтанд 
бүртгэсэн байна. Археологийн нэн ховор дурсгалууд Орхоны хөндийн ариун 
дагшин хөрсөнд үелэн тогтсон  байгаа бөгөөд Мойлтын ам, палеолитын 
үеийн чулуун зэвсгийн үеийн дурсгалууд, Орхон голыг хөвөөлсөн эртний 
булш, хиргэсүүр, эртний Түрэгийн Билгэ хаан, түүний дүү Культиген 
жанжинд зориулсан бунхан, гэрэлт хөшөө, эртний Уйгур улсын Харбалгас 
хотын туурь, Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хархорум хотын туурь, 
бурхан шашны анхны том төв Эрдэнэ Зуу зэрэг эртний сүм хийдүүд, бусад 

олон гайхамшигт дурсгал энд бий. 
Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд оруулах 

боломжтой хэд хэдэн дурсгалт газрыг одоогоор 
үндэсний урьдчилсан жагсаалтанд оруулаад 
байгаа бөгөөд заримынх нь ач холбогдол 
хийгээд шинжлэх ухааны үндэслэлийг 
боловсрулан Дэлхийн Өвийн Хороонд саналаа 
хүргүүлээд  байна. Энд Ховд аймгийн Хойд 
Цэнхэрийн агуй, Баян Өлгий аймгийн Цагаан 
салааны хадны зураг, Амарбаясгалант хийд,  
Говийн Их цөл нутаг, Монголын тахилгат уулс 
зэргийг дурьдаж болох юм. 

VI - VII зууны 
үеийн хүн чулуу

Цагаан салааны хадны зураг
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Увс нуурын сав газрыг 2003 онд Дэлхийн байгалийн 
өв ангилалаар Дэлхийн Өвийн Жагсаалтанд бүртгэсэн 
билээ.
Увс нуур нь Евразийн тал нутгийн байгалийн унаган 

төрхийг хамгийн сайн хадгалан үлдээсэн 700000 хавтгай 
дөрвөлжин километр нутгийг хамрах Увс нуурын сав 
газрын төв нь билээ. Энд дэлхийн хамгийн хойд захын 
цөл, хамгийн өмнөд захын тундр оршдог. Увс нуурын савд 
олон жижиг нуурууд багтдаг ба тэдгээрийн нэг болох Үүрэг 
нуур нь далайн түвшнээс дээш 1450 метр өндөрт оршдог. 
Эдгээр нуур нь Төв Азийн гадагшаа урсгалгүй бөгөөд 
усны шувуудын нүүдлийн маш чухал нутаг болдог байна. 
Энд нийт 173 зүйл шувуу, дэлхий дахинаа маш ховордсон 
цоохор ирвэс, аргаль хонь, янгир ямаа тэргүүтэй 41 зүйл 
хөхтөн амьтны амьдрах орчин болдог. Энэ сав газар нь 
Төв Азийн хамгийн том хөндөгдөөгүй усны хагалбар, 
дэлхийн түүхэнд тод ул мөр үлдээсэн нүүдэлчид Хүннү, 
Түрэг, Скуфүүдийн уугуул нутаг болох Увс нуурын сав нь 
байгалийн үзэмж төгсөөс гадна 40000 гаруй археологийн 
дурсгалуудыг агуулдаг билээ. 

Та үүнийг  
мэдэх үү?

Увс нуурын 
газар нутаг 
нь Увс нуур, 

Хархираа 
уул, Түргэний 
уул, Торхилог 
гол, Тэсийн 
голын адаг, 

Цагааншувуут 
уул, Алтан 

элсийг  
хамарсан     

7125 ам км 
талбайтай нутаг 

багтана. Энд 
элсэн манхан 
говь нутгаас 

хээр тал, уулын 
хээр, ой мод, 
тагийн бүс, 
мөнх цаст 

оргил зэрэг 
байгалийн 

5 бүсийг 
хамарчээ.  

Дэлхийн өвийн газар нутгуудыг хамгаалахад Монгол Улсын Засгийн 
газраас анхаарч буй гол асуудал нь эдгээр газар нутгийн байгаль орчныг 
унаган төрхөөр нь хадгалах, тус бүс нутагт эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 
хангахад оршиж байна. Харамсалтай нь хөрсний доройтол, цөлжилт, 
хөрс, ус, агаарын бохирдол, хуурайшил ба уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг 
нөлөө эдгээр газар нутгийг бас хамарч байна. Иймээс иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, Дэлхийн өвийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, байгальд ээлтэй үйлдвэр, үйлчилгээг хөгжүүлэх шаардлага 
тулгарч байна. Мөн түүнчлэн аялал жуулчлалын сөрөг нөлөөн дор түүхийн 
болон соёлын дурсгалт зүйл ихэд гэмтэж доройтож байгааг анхааралдаа авч 
дурсгалт зүйл, дурсгалт газруудыг хадгалж хамгаалах, сэргээн засах талаар 
цогцолбор менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

Увс нуур
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Ват-Шиентонг нь Лаосын 
Луангпрабанг дахь хамгийн тансаг, 
ариун нандин барилга юм. Эдгээр 
уран сийлбэрийг алтадсан модоор 

бүтээжээ.
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Биет ч бай биет бус ч бай Дэлхийн соёлын өв хүн 
бүрийн өмч бөгөөд хүн бүр эдгээр нандин эрдэнийг 
хамгаалахад хувь нэмрээ оруулах учиртай. 

Боливийн Орурогийн их багт 
наадам нь олон арван мянган 
хөгжимчид, бүжигчдийг нэг дор 

нэгтгэдгээрээ алдартай.
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Дэлхийн өв залуу үеийнхний гарт

Дэлхийн Өвийн Төв, ЮНЕСКО-гийн Холбоот Сургуулиудын Сүлжээ 
1994 оноос “Дэлхийн өв залуу үеийнхний гарт” Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхэлсэн билээ. Энэ Хөтөлбөрийн зорилго нь хүүхэд, залуучуудын дунд 
байгалийн болон соёлын өвийг хадгалж хамгаалах талаар сэтгэл түгшээсэн 
асуудлуудаа ярьж, хэлж, илэрхийлж байх, түүнд идэвхтэй оролцох бололцоо 
олгоход чиглэж байгаа юм.

Түүнчлэн Хөтөлбөрт дээрхээс бусад зорилтуудыг ч тусгасан байдаг. Үүнд:

- Дэлхийн өвийн боловсролыг сургуулиудын сургалт хичээлийн хөтөлбөрт 
тусгах

- Дэлхийн өвийн дурсгалт газруудад сургалтын хөтөлбөрүүд, зуны 
амралтын газруудад дэлхийн өвийн тухай хэлэлцүүлгүүд зохион байгуулахад 
хүүхэд залуучууд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

- Дэлхийн өвийн боловсролын хүрээнд олгох сургалтын үр бүтээлтэй 
арга зүйн мэдээллийг харилцан солилцоход мэдээлэл харилцааны шинэ 
технологиудыг нэвтрүүлэх. 

Одоогоор нийт 130 орны хүүхэд залуучуудыг өөртөө татан оролцуулаад 
буй энэ төсөл маш амжилттай хэрэгжиж байна. Дэлхийн таван тивийн тухай 
олон арван хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан нь бүх дэлхийн хүүхэд залуучууд 
уулзан учирч байгалийн хийгээд соёлын үнэт зүйлсийнхээ талаар харилцан 
суралцах боломжийг олгосон юм. Эв нэгдэл, энхтайваны ийм аян нь дэлхийн 
өв санг энэ дэлхийн хүн бүрийн зүрх сэтгэлд хүргэхэд туслах нь дамжиггүй. 
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сургуулиудыг нэгтгэж Дэлхийн Өвийг хамгаалах үйлсэд хамтдаа 

зүтгэдэг) 
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Дэлхийн Өвийн Жагсаалт
http://www.unesco.org/whc/heritage.htm 

Цахим шуудангийн хаяг: wh-info@unesco.org 

Соёлын Өвийн хадгалалт хамгаалалт ба Сэргээн Засварлалтын 
Олон Улсын Судалгааны Төв  
http://www.icomos.org/iccrom 

Хөшөө дурсгал болон Дурсгалт Газрын Олон Улсын Зөвлөл 
http://www.icomos.org 

Олон улсын Байгаль хамгааллын Холбоо 
http://www.iucn.org 

Дэлхийн Өв хотуудын байгууллага 
http://www.ovpm.org

Вэб хаягууд
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Amphora (Амфор) – эртний Грек, 
Ромд дарс эсвэл тос хадгалахад 
зориулж хийсэн хоёр бариултай сав.
Bas-relief (Сийлбэр) – ойр тойрных 
нь хэсгээс илүү ялгарахгүйгээр мод, 
чулуунд хээ гарган зүсэх гар урлалын 
хэлбэр. 
Конвенци – улс орон, тэдгээрийн эрх 
баригчдын хооронд эсвэл тэдгээрийн 
дунд байгуулсан гэрээ (олон улсын 
хэлэлцээрийг бодвол албан үүрэг 
бага юм).
Довтолгоо – зөв зүйтэй, байгалийн 
жам ёсны хэм хэмжээ эсвэл хүсч 
байгаа хэр хэмжээнээс түрж хальж 
гарч байгаа үйлдэл.
Даяарчлал – орон нутгийн ч 
төвшинд, даян дэлхийн ч хэмжээнд 
аль ч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
үйл ажиллагааны арга хэлбэрт улам 
бүр нөлөөлж байгаа эдийн засаг, улс 
төр, нийгэм-соёлын үзэгдэл.
Интерпол (буюу олон улсын 
цагдаагийн байгууллага) – олон 
улсын хэмжээнд гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, гэмт хэргийг таслан 
зогсоох, илрүүлэх үйл ажиллагаа 
авч хэрэгжүүлдэг байгууллага, засаг 
захиргаа, үйлчилгээний байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлж байдаг олон улсын 
цагдаагийн байгууллага.
Үндэстнүүдийн Холбоо – Дэлхийн 
Нэгдүгээр дайнд ялалт байгуулсан 
Холбоотон Улсууд олон улсын 
хамтын ажиллагааг дэмжих, 
олон улсад  энхтайван, аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор 1919 онд 
Үндэстнүүдийн холбоог байгуулжээ.

Холбоот Сургуулиудын сүлжээ - 
ЮНЕСКО- гийн үзэл санаа, зорилгыг 
хүмүүст ойлгуулах, сурталчлах, 
энх тайван, хүний эрх, хүн ам зүй, 
олон улсын харилцан ойлголцлын 
боловсролыг дэлгэрүүлэх, байгаль 
орчин, дэлхийн өвийг хамгаалахад 
олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 
хүүхдийг ардчилсан үзэл бодолтой, 
иргэний ухамсартай бие хүн 
болгон төлөвшүүлэх зорилтуудыг 
хэрэгжүүлж, тодорхой үйл ажиллагааг 
явуулахад хүүхдийн оролцоог хангах 
үүднээс байгуулагдсан боловсролын 
байгууллагуудын сүлжээ юм. 
Тогтвортой хөгжил - өнөө үеийнхний 
хэрэгцээг хангахдаа ирээдүй, хойч 
үеийнхэн хэрэгцээ шаардлагаа 
хангах чадавхыг нь хохироохгүйгээр 
хөгжих хөгжлийн хэв маяг.
Дэлхийн Аялал Жуулчлалын 
Байгууллага – Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагаас аялал жуулчлал 
ба түүнийг түгээн дэлгэрүүлэх 
үүрэг хүлээсэн засгийн газар 
хоорондын байгууллага юм. Энэ 
байгууллага гишүүнээрээ 154 орон, 
орон нутгийн удирдлага, аялал 
жуулчлалын байгууллагын холбоо 
болон хувийн хэвшлийн байгууллага 
зэрэг 390 гишүүн байгууллагыг 
өөртөө нэгтгэдэг. ДАЖБ нь аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар 
эдийн засгийн өсөлт хөгжилтийг 
хангах, ажлын байр бий болгох, 
байгаль орчин болон өвийн дурсгалт 
нутгуудыг хамгаалах, энхтайван, 
харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэхийг 
үндсэн зорилгоо болгон дэвшүүлсэн 
байна. 
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“Дэлхийн өв бол хүн төрөлхтөн өөрийн түүх, ялгарах өвөрмөц 
онцлогоо бүтээн бий болгодог үндэс суурь нь юм” 

Дайн дажин, байгаль орчны бохирдол, ойн хомсдол, хотжилт, 
аялал жуулчлал зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх 

тодорхой арга хэмжээ авч, зохицулалт хийхгүй бол аливаа  ард 
түмний байгалийн, соёлын болон биет бус өвийг үгүйрүүлж, 

доройтуулах нөлөөтэй юм.

Дэлхийн өвийг танин мэдэж, тэдгээрийг хамгаалахын тулд 
хамтдаа суралцацгая, нэгдэцгэе, хамгаалцгая. 
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