


Монголчууд бид олон зууны турш нүүдэлчин 
ахуйн мэдлэгийг бий болгож ирсэн баялаг соёлын 
өвтэй. Бидний соёлын өвийн язгуур шинж нь 
нүүдлийн мал ахуй эрхлэх, байгаль дэлхийг хайрлах 
дээр тогтдог.

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 3.1.5-д “Соёлын биет бус өв гэж хамт олон, 
бүлэг, хувь хүн соёлын өвийнхөө бүрэлдэхүүн хэсэг 
гэж хүлээн зөвшөөрсөн зан заншил, дүрслэх болон 
илэрхийлэх хэлбэр, уламжлалт мэдлэг, арга барил, 
тэдгээртэй холбоотой эд өлгийн зүйл, зэмсэг, 
урлагийн бүтээл, соёлын орон зайг” хэлнэ гэж 
тусгасан.

Соёлын биет бус өв нь үндэсний нэгдмэл үнэт 
зүйл, ялгаран оршихуйн үндэс учраас соёлын биет 
бус өвийг хамгаалж, хөхиүлэн дэмжих нь чухал ач 
холбогдолтой. 

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ 
ГЭЖ ЮУ ВЭ?



ЧАНАРТАЙ 
БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ
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Соёлын биет бус өв нь эрт цагаас бидний 
амьдралыг хөглөж, эвтэй найртай хамтран амьдрахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэсээр иржээ. Үүнийг ирээдүй хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх нь нийгэм болоод эдийн засаг, 
хүрээлэн буй орчиндоо тогтвортой хөгжлийг бий 
болгоход чухал ач холбогдолтой. 

Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт 
арга мэдлэг, уул, ус, овоо тахих зан үйл нь уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулахад чухал 
ач холбогдолтой. Тухайлбал, Монгол гэр нь газрын 
хөрсөнд ямар ч гэм суулгадаггүй бөгөөд монголчууд 
нүүхдээ гэрийн буурь, ойр орчмын хог хаягдлаа бүрэн 
цэвэрлэдэг уламжлалтай. 

Уламжлалт анагаах ухаан, мэдлэг, дадал, 
илэрхийлэл, зан үйл, сүсэг бишрэл зэрэг нь хувь 
хүн, бүлэг хамт олны сайн сайхан амьдралд 
хувь нэмэр оруулж, бүх нийтийн эрүүл мэндийн 
чанарыг сайжруулах боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаан нь байгаль орчноо 
ажиглах, хайрлах, үр хүүхдээ зөв хүмүүжүүлэх, 
ажилсаг, хөдөлмөрч байлгахад чиглэдэг бөгөөд 
эдгээр уламжлалт арга ухаан нь аливаа соёлын 
олон талт байдлыг хүлээн зөвшөөрөх, хүндэтгэх 
суурийг бүрдүүлж, тэгш чанартай боловсролыг 
дэмжиж хөгжүүлнэ.

Монголчуудын гол мөрөн, нуур цөөрөм, 
рашаан булгийн усанд улаан, цагаан идээ дусаах, 
элдэв бохир, буртаг оруулахыг цээрлэх, булаг 
шанд, рашааны эхэнд айл буухыг хориглох зэрэг 
ёс заншил нь баталгаат ундны усны тогтвортой 
менежментийг хангахад хувь нэмрээ оруулна.

БАТАЛГАА УНДНЫ 
УС, АРИУН ЦЭВРИЙН 
БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ 
ДЭМЖИХ
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ХАРИУЦЛАГАТАЙ 
ХЭРЭГЛЭЭГ ДЭМЖИХ

12 УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ

13 ХУУРАЙ ГАЗРЫН 
ЭКО СИСТЕМИЙГ 
ХАМГААЛАХ 
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СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ 
БА ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ 



Олон нийтийн тээвэр, дугуй, 
автобус

Дахин боловсруулалт, 
моджуулалт
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НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН 
ДАВХАР ИСЭЛ

БИД ДЭЛХИЙН УУР АМЬСГАЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХЭРХЭН ТЭМЦЭХ ВЭ?

1980-аад оноос хойш хүний буруутай үйл 
ажиллагаанаас үүдэн агаарын дундаж температур 
жил бүр нэмэгдсээр байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь далайн усны хэмжээ 
ихсэх, экосистем нуран унах, цаг агаарын эрс тэс 
байдал, ган гачиг, ой хээрийн түймэр зэрэг байгалийн 
гамшигт үзэгдлүүдэд шууд нөлөө үзүүлдэг.

Монголчуудын нүүдлийн соёл, байгаль эх,  ус 
ургамал, амьтнаа хайрлан хамгаалж ирсэн түүх эдүгээ 
дэлхийтэйгээ зохицон амьдрах арга ухаан болж, уур 
амьсгалийн өөрчлөлтийн нөлөө, нүүрс төрөгчийн 
ялгаралыг бууруулахад чухал хувь нэмрээ оруулж 
чадна.

Иймд бид соёлын биет бус өвийг хамгаалах, 
түүнээс суралцаж, танин мэдэж, түгээн дэлгэрүүлэх нь 
эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах нэгэн чухал арга зам 
юм.

Бид эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалахын 
тулд юу хийж болох вэ? 

Нүүрстөрөгчийн тухай



МОНГОЛ СОЁЛЫГ ТАВАН 
МЭДРЭХҮЙГЭЭР 

1. Гар урлалын бүтээгдэхүүний худалдаа 
2. Монголын уламжлалт хоол, идээ ундааны 

үзэсгэлэн худалдаа 
3. Ардын язгуур урлагийн үзүүлбэрүүд
4. Соёлын өвүүдийн талаарх сургалт, үзүүлбэрүүд 
5. Үндэсний спортын тэмцээн, уралдаан, сургалт 

үзүүлбэрүүд

ГЭР БҮЛЭЭРЭЭ ОРОЛЦОХ 
БОЛОМЖИТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХҮҮХДҮҮД ОРОЛЦОХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

• Монгол нохойн үзэсгэлэн, үзүүлбэр
• Шувуучлахуй буюу шувуугаар ан хийх 

арга ухаан
• Монгол уран бичлэг, уран хайчилбарын 

үзүүлбэр, сургалт
• Цагаан сарын зан үйл, бэлгэдэлт ёс уламжлал
• Угийн бичиг хөтлөх Монгол уламжлалт мэдлэг
• “Их үдийн цай”-ны танилцуулах ёслол
• Монгол гэрийн бэлгэдэл, нүүдлийн зан үйл
• Монгол гэр барих сургалт
• Үндэстэн ястны уламжлалт, хоол, идээ ундааг хийх 

үзүүлбэр, худалдаа
• 21 аймаг, нийслэлийн урлагийн тоглолт үзүүлбэр
• Тоглоом, наадгайн соёлын өв заах 
• (Сээр цохих, Монгол шатар, Шагайн харваа, Хавчаахай 

харваа)

• Дөрвөд, Казак, Торгууд болон Цаатан 
хүүхэлдэйн үзүүлбэр

• Сур элдэх арга ухаан
• Оньсон тоглоомын тухай
• “Би соёлын өвийг мэднэ” АХА тэмцээн
• Монгол наадгай 
• Дуутай хуруу
• Тэмүжин хүүгийн түүх
• Эвийн 5 сум 
• Хүүхэлдэйтэй хамт бий биелцгээе
• Үнэг хайчлах номын хавчуурга хийх сургалт
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“НҮҮДЭЛ” ИХ ТАЙЗ

11:00-12:30 “НҮҮДЭЛЧИН” ДЭЛХИЙН СОЁЛЫН 
ФЕСТИВАЛИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 
(тусгай хөтөлбөрөөр)

12:50-13:30 Хэнтий 
13:50-14:30 Дархан-Уул
14:50-15:30 Булган
15:40-16:20 Баянхонгор 
16:30-17:10 Хөвсгөл
17:20-18:00 Архангай
18:10-18:50 Баян-Өлгий
19:00-19:40 Дорнод

11:20-12:50 “МОНГОЛ ТҮМНИЙ ИХ ЦЭНГЭЛ НААДААН” 
ХҮНДЭТГЭЛИЙН КОНЦЕРТ 
(тусгай хөтөлбөрөөр)

13:00-13:40 Дундговь
13:50-14:30 Дорноговь
14:40-15:20 Өмнөговь
15:30-16:10 Төв
16:20-17:00 Ховд
17:10-17:50 Увс
18:00-18:40 Сүхбаатар
18:50-19:30 Сэлэнгэ

09:00-09:40 Өвөрхангай
10:00-10:40 Орхон
11:00-11:40 Завхан
12:00-12:40 Говьсүмбэр
13:00-13:40 Говь-Алтай
14:00-14:40 Улаанбаатар
17:00-18:30  Аймаг, нийслэлийн өвлөн уламжлагчдын 

нэгдсэн тоглолт
18:30-20:00   Шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа-Хаалт

Шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа



“ОТОР” БАГА ТАЙЗ 09:00-20:00
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• Сээр цохих үзүүлэх тоглолт 
• “Монгол Зо” тулааны урлагийн “Ташуурын эрдэм” 

үзүүлбэр, үзүүлэх тоглолт
• Тусгай хэрэгцээт иргэдийн язгуур урлагийн тоглолт
• Гар урлалын бүтээл, эд зүйлсийн дуудлага худалдаа

• Өсвөрийн Сээр цохих тэмцээний шигшээ шат, үзүүлэх 
тоглолт

• “Монгол Зо” тулааны урлагийн “Ташуурын эрдэм” үзүүлэх 
тоглолт

• “Мал аж ахуйн тоног хэрэгслийн гар урлал”-ын бүтээлийн 
дуудлага худалдаа

• “Монгол дархны гар урлал”-ын бүтээлийн дуудлага 
худалдаа (эмээл, авдар, сийлбэр)

• “Уламжлалт арьс ширэн гар урлал”-ын бүтээлийн 
дуудлага худалдаа

• “Монголын үндэсний хувцасны гар урлал”-ын бүтээлийн 
дуудлага худалдаа

• Эрэгтэйчүүдийн Сээр цохих тэмцээний шигшээ шатны 
шалгаруулалт

• Үндэсний спортын хүрээний шагнал гардуулах ёслолын 
ажиллагаа



ҮНДЭСНИЙ СПОРТЫН 
ХҮРЭЭ 
09:00-20:00
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• Харвааны төрлүүдийн заах (Үндэсний, Урианхай, Буриад, 
Уламжлалт харваанууд)

• Монгол бөх, “Монгол Зо” тулааны урлаг заах 
• Адууны соёлын өв заах
• Тоглоом, наадгайн соёлын өв заах (Сээр цохих, Монгол 

шатар, Шагайн харваа, Хавчаахай харваа)
• Сээр цохих тэмцээний урьдчилсан шатны тэмцээн

• Харвааны төрлүүдийн заах (Үндэсний, Урианхай, Буриад, 
Уламжлалт харваанууд)

• Монгол бөх, “Монгол Зо” тулааны урлаг заах
•  Адууны соёлын өв заах
• Тоглоом, наадгайн соёлын өв заах (Сээр цохих, Монгол 

шатар, Шагайн харваа, Хавчаахай харваа)

• Эрэгтэйчүүдийн сээр цохих тэмцээний урьдчилсан шат
• Бэсрэг наадмын хүүхдийн бөхийн барилдаан
• Бэсрэг наадмын хүүхдийн сурын харвааны тэмцээн
• Морьт харвааны үзүүлэх тоглолт
• “Монгол Зо” тулааны урлагийн “Ташуурын эрдэм” үзүүлэх 

тоглолт
• Морьт барилдааны үзүүлэх тоглолт
• Жороо морины үзүүлэх уралдаан, адуучдын уурга, 

ташуур шүүрэх үзүүлэх тоглолт
• Бэсрэг наадмын дааганы уралдаан



“СОЁЛЫН ӨВИЙН ХҮРЭЭ” 
09:00-19:00

“ЭХ ХЭЛ, АМАН УЛАМЖЛАЛ, 
ИЛЭРХИЙЛЛҮҮД”-ийн өргөө

• Чингисийн магтаал
• Тууль хайлах
• Зүйр цэцэн үгсийг тайлбарлах
• Ерөөл, уриа дуудлага хэлэх
• Дөрвөд, Баяд, Захчин, Торгууд аман өвийг танилцуулах
• Малын өнгө зүс, нэр, малын ураа дуудлага хэлүүлэх
• Монгол уран бичлэг, уран хайчилбар 

“АРДЫН ЯЗГУУР УРЛАГ”-ийн өргөө
• Халх, Ойрд, Үзэмчин, Дарьганга уртын дуу
• Захчин, Дөрвөд, Хотон богино дуу
• Лимбэний битүү амьсгаа
• Эвэр бүрээ хөгжмийн уламжлалт урлаг
• Хүрээ дуу

“УЛАМЖЛАЛТ БАЯР НААДАМ, ЗАН ҮЙЛ, ЁС, 
ТОГЛООМ НААДГАЙ, УРИА ДУУДЛАГА”-ын өргөө

• Цагаан сарын зан үйл, бэлгэдэлт ёс уламжлал
• Боржигин найрын дэг ёс, зан үйл
• Захчин хуримын ёс, зан үйл
• Хөхүүрийн айраг исгэх уламжлал
• Дэмбээ
• Дуутай хуруу 

“БАЙГАЛИЙН БОЛОН САВ ШИМ ЕРТӨНЦИЙН 
ТУХАЙ МЭДЛЭГ, ЗАН ҮЙЛ”-ийн өргөө

• Байгаль хамгаалах уламжлалт арга мэдлэг, зан үйл
• Ургамлын зүйлээр анагаах арга ухаан
• Шувуучлахуй буюу шувуугаар ан хийх арга ухаан
• Тэнгэр эрхэс, цаг агаар шинжих уламжлалт мэдлэг
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“УЛАМЖЛАЛТ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Угийн бичиг хөтлөх монгол уламжлалт мэдлэг 
• Уламжлалт анагаах арга ухаан (Бариа заслын аргаар 

анагаах арга ухаан, Зүү тавих арга ухаан, Хануур хийх 
арга ухаан, Төөнүүр хийх арга ухаан)

• “Их үдийн цай”-ны танилцуулах ёслол

“МАЛ МАЛЛАХ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Ингэ хөөслөх 
• Үхэр тэрэг хөллөх
• Тэмээн тэрэг

“УЛАМЖЛАЛТ ГАР УРЛАЛ”-ын өргөө
• Зүмбэр урлал, Эсгий ширмэл урлал
• Эсгий хувцас урлал, Зээгт наамлын урлаг
• Уламжлалт уран хатгамал, Зоос ширээний сүлжмэл
• Монголын уламжлалт арьс ширэн эдлэлийн урлал
• Монголын уламжлалт модон эдлэл, сийлбэрийн урлал
• Монголын уламжлалт уях зангидах урлал
• Монгол дархны уламжлалт арга ухаан

“ЭРЧИСТ МОНГОЛ” өргөө
• Эрчист Монгол өргөөний нээлт
• Байгаль эхийн бясалгагч багш Б.Энхтуяа “Байгаль 

эхээс эрчим энерги авах тухай”
• Sound artist Маанда байгалийн дуу чимээгээр энерги 

бэлэглэх 
• “Бурхан халдун виртуал үзэсгэлэн” 

“НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС-ХҮН 
ТӨРӨЛХТНИЙ СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ийн өргөө

• ЮНЕСКО-ийн Хүн төрөлхтний соёлын биет бус өвийн 
төлөөллийн  жагсаалтад  бүртгэгдсэн өвийн баримтат 
кино

• ЮНЕСКО-ийн Хүн төрөлхтний соёлын биет бус өвийн 
төлөөллийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 8 

• өвийн илтгэл танилцуулга, чөлөөт ярилцлага
• Өвлөн уламжлагчийн бүртгэл хийх, бүртгүүлэх тухай 

олон нийтийн үйлчилгээ
• “Нүүдлийн соёл иргэншлийн үнэт зүйлс-Нүүдэлчин 

Монгол” эрдэм шинжилгээний хурал

“ХҮҮХДИЙН ӨРГӨӨ”
• Эвийн 5 сум
• Хүүхэлдэйтэй хамт бий биелцгээе
• Тэмүжин хүүгийн түүх
• Үнэг хайчлах номын хавчуурга хийх сургалт
• Би соёлын өвийг мэднэ АХА тэмцээн 
• Монгол наадгай 
• Сур элдэх арга заах

МОНГОЛ НОХОЙН ҮЗЭСГЭЛЭН, ҮЗҮҮЛБЭР
• Монголын үндэсний үүлдрийн нохдын нэгдсэн 

ёслолын жагсаал
• Монгол банхрын тэмцээн
• Монгол анч тайга нохойн “Анчин” үзүүлбэр
• Монгол тайга нохойн өгөөшт уралдаан



“ЭХ ХЭЛ, АМАН УЛАМЖЛАЛ, 
ИЛЭРХИЙЛЛҮҮД”-ийн өргөө

• Чингисийн магтаал
• Тууль хайлах
• Зүйр цэцэн үгсийг тайлбарлах
• Ерөөл, уриа дуудлага хэлэх
• Дөрвөд, Баяд, Захчин, Торгууд аман өвийг танилцуулах
• Малын өнгө зүс, нэр, малын ураа дуудлага хэлүүлэх
• “Монгол уран бичлэг, уран хайчилбар 

“АРДЫН ЯЗГУУР УРЛАГ”-ийн өргөө
• Морин хуур хөгжмийн уламжлалт урлаг
• Монгол хөөмийн уламжлалт урлаг
• Товшуур хөгжим тоглох урлаг 
• Алтайн ятга, цуур, ятга, хуучир, шанз хөгжим тоглох 

урлаг
• Монгол, баяд, дөрвөд, захчин, торгууд, хотон бий 

биелгээ, уламжлалт бүжгийн урлаг

“УЛАМЖЛАЛТ БАЯР НААДАМ, ЗАН ҮЙЛ, ЁС, 
ТОГЛООМ НААДГАЙ, УРИА ДУУДЛАГА”-ын өргөө

• Казак хуримын ёс, зан үйл
• Монгол гэрийн бэлгэдэл, Нүүдлийн зан үйл
• Алтай магтаал
• Урианхай уул овоо тахих зан үйл 
• Цаасан болон модон тоглоомын уламжлалт наадгай 

(Үйчүүр, Хорол тоглоом)

“БАЙГАЛИЙН БОЛОН САВ ШИМ ЕРТӨНЦИЙН 
ТУХАЙ МЭДЛЭГ, ЗАН ҮЙЛ”-ийн өргөө

• Газар нутгийн нэршил үг
• Ан, амьтны насны нэршил
• Ан амьтан, жигүүртэн шинжих  мэдлэг
• Бэлчээр, өвс, ургамал, ус шинжих мэдлэг
• Монголын уламжлалт тоо тоолол, хэмжил зүй

“УЛАМЖЛАЛТ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Угийн бичиг хөтлөх монгол уламжлалт мэдлэг 
• Уламжлалт анагаах арга ухаан 
• Шимийн архи нэрэх уламжлалт арга технологи
• Тос хайлах уламжлалт арга
• Бяслаг хийх арга
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“МАЛ МАЛЛАХ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Хонь тойглох
• Эсгий хийх

“УЛАМЖЛАЛТ ГАР УРЛАЛ”-ын өргөө
• Зүмбэр урлал, Эсгий ширмэл урлал
• Эсгий хувцас урлал, Зээгт наамлын урлаг
• Уламжлалт уран хатгамал, Зоос ширээний сүлжмэл
• Монголын уламжлалт арьс ширэн эдлэлийн урлал
• Монголын уламжлалт модон эдлэл, сийлбэрийн 

урлал
• Монголын уламжлалт уях зангидах урлал
• Монгол дархны уламжлалт арга ухаан

“ЭРЧИСТ МОНГОЛ” өргөө
• Монгол орны энергийн төв 4 газрын тухай видео 

контент танилцуулах
• Төрийн тахилгат 12 хайрхны тухай видео контент
• Бурхан халдун уул болон Гурван голын домог
• “Бурхан халдун виртуал үзэсгэлэн”

“НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС-ХҮН 
ТӨРӨЛХТНИЙ СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ийн өргөө

• ЮНЕСКО-ийн Хүн төрөлхтний соёлын биет бус өвийн 
төлөөллийн  жагсаалтад  бүртгэгдсэн өвийн баримтат 
кино

• ЮНЕСКО-ийн Хүн төрөлхтний соёлын биет бус өвийн 
төлөөллийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 8 өвийн илтгэл 
танилцуулга, чөлөөт ярилцлага

• Өвлөн уламжлагчийн бүртгэл хийх, бүртгүүлэх тухай 
олон нийтийн үйлчилгээ

• “Нүүдлийн соёл иргэншлийн үнэт зүйлс-Нүүдэлчин 
Монгол” эрдэм шинжилгээний хурал

“ХҮҮХДИЙН ӨРГӨӨ”
• Соёлын өвийн үзэсгэлэн
• Мэндлэх хөөрөг зөрүүлэх ёсон
• Монгол гэр барих сургалт
• “Ухаант туулай” хүүхдийн жүжиг
• Гэр бүлийн театр 
• Цаасан урлалын сургалт 
• Монгол наадгай 
• 12 жилийн магтаалын уралдаан
• Сампин зангидах сургалт
• Сурын харваа 
• Эсгийгээр ширмэл ширдэг оёх арга заах
• Дэл сүүлээр гэрийн бүслүүр, хошлон хийх арга 

таниулах

МОНГОЛ НОХОЙН ҮЗЭСГЭЛЭН, ҮЗҮҮЛБЭР
• Монголын үндэсний үүлдрийн нохдын нэгдсэн 

ёслолын жагсаал
• Монгол банхрын тэмцээн
• Монгол анч тайга нохойн “Анчин” үзүүлбэр
• Монгол тайга нохойн өгөөшт уралдаан



“ЭХ ХЭЛ, АМАН УЛАМЖЛАЛ, 
ИЛЭРХИЙЛЛҮҮД”-ийн өргөө

• Чингис хаантай холбоотой үлгэр, аман домог ярих
• Цацал, мялаалгын үгсийг тайлбарлах
• “Хэн хамгийн олон зүйр цэцэн үг мэдэх вэ?” уралдаан 

зохион байгуулах
• Цацал, мялаалгын үгсийг тайлбарлах
• Хотон, Казак, Уйгар аман өвийг танилцуулах
• “Монгол уран бичлэг, уран хайчилбар 

“АРДЫН ЯЗГУУР УРЛАГ”-ийн өргөө
• Икел хөгжим
• Уран нугаралт
• Лимбэний битүү амьсгаа
• Буриад бүжиг наадаан, Барга, Үзэмчин, Дархад /

Цаатан/ бүжгийн урлаг
• Халх, Казак бүжиг Домборын кюи 

“УЛАМЖЛАЛТ БАЯР НААДАМ, ЗАН ҮЙЛ, ЁС, 
ТОГЛООМ НААДГАЙ, УРИА ДУУДЛАГА”-ын өргөө

• Цагаан сарын зан үйл, бэлгэдэлт ёс уламжлал
• Боржигин найрын дэг ёс, зан үйл
• Захчин хуримын ёс, зан үйл
• Хөхүүрийн айраг исгэх уламжлал
• Дэмбээ
• Дуутай хуруу 

“БАЙГАЛИЙН БОЛОН САВ ШИМ ЕРТӨНЦИЙН 
ТУХАЙ МЭДЛЭГ, ЗАН ҮЙЛ”-ийн өргөө

• Байгаль хамгаалах уламжлалт арга мэдлэг, зан үйл
• Газар нутгийн нэршил үг
• Ан, амьтны насны нэршил
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“УЛАМЖЛАЛТ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Угийн бичиг хөтлөх монгол уламжлалт мэдлэг 
• Уламжлалт анагаах арга ухаан (Бариа заслын аргаар 

анагаах арга ухаан, Зүү тавих арга ухаан, Хануур хийх 
арга ухаан, Төөнүүр хийх арга ухаан)

• Зочдод “Бага үдийн цай”-ны талаар танилцуулах
• Хүндэтгэлийн зоог шүүс бэлтгэх арга
• Битүү хоол хийх арга

“МАЛ МАЛЛАХ АРГА УХААН”-ы өргөө
• Цаа хөллөх
• Гүү барих, айраг-Цагаан идээ бэлтгэх уламжлалт арга

“УЛАМЖЛАЛТ ГАР УРЛАЛ”-ын өргөө
• Зүмбэр урлал, Эсгий ширмэл урлал
• Эсгий хувцас урлал, Зээгт наамлын урлаг
• Уламжлалт уран хатгамал, Зоос ширээний сүлжмэл
• Монголын уламжлалт арьс ширэн эдлэлийн урлал
• Монголын уламжлалт модон эдлэл, сийлбэрийн 

урлал
• Монголын уламжлалт уях зангидах урлал
• Монгол дархны уламжлалт арга ухаан

“ЭРЧИСТ МОНГОЛ” өргөө
• Монгол орны энергийн төв 4 газрын тухай видео 

контент танилцуулах  
• Төрийн тахилгат 12 хайрхны тухай видео контент 
• “Бурхан халдун виртуал үзэсгэлэн” 

“НҮҮДЛИЙН СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС-ХҮН 
ТӨРӨЛХТНИЙ СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ийн өргөө

• Соёлын биет бус 30 өвийн “3 МИН ВИДЕО 
ТАНИЛЦУУЛГА”

• Соёлын өвийн нөөц, даацын судалгааны танилцуулга
• Өвлөн уламжлагчийн бүртгэл хийх, бүртгүүлэх тухай 

олон нийтийн үйлчилгээ
• ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн 15 өвийн ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН 

ҮЗЭСГЭЛЭН 

“ХҮҮХДИЙН ӨРГӨӨ”
• Эсгий хийх арга
• Эсгийгээр ширмэл ширдэг оёх, дэл сүүлээр гэрийн 

бүслүүр, хошлон хийх 
• Хүүхэлдэйн үзүүлбэр
• Гэр барих ёс, Уламжлалт хээ угалз зурах аргачлал
• Би соёлын өвийг мэднэ АХА тэмцээн 
• Монгол наадгай 
• Сур элдэх арга заах

МОНГОЛ НОХОЙН ҮЗЭСГЭЛЭН, ҮЗҮҮЛБЭР
• Монгол үүлдрийн нохдын нэгдсэн ёслолын жагсаал
• Монгол банхрын тэмцээн
• Монгол анч тайга нохойн “Анчин” үзүүлбэр
• Монгол тайга нохойн өгөөшт уралдаан



ХУДАЛДААНЫ ХҮРЭЭ
09:00-19:00

ГАР УРЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДАА 
• Монголын уламжлалт гар урлалын бүтээгдэхүүн
• Мал аж ахуйн тоног хэрэгсэл
• Уламжлалт арьс ширэн урлал
• Монголын үндэсний хувцас
• Монгол дархны урлалын бүтээл

МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ ХООЛ, ИДЭЭ УНДААНЫ 
ҮЗЭСГЭЛЭН 

• Үндэстэн, угсаатны уламжлалт хоол, идээ ундааны 
худалдаа
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Та фестивалийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
QR код уншуулан авна уу.

 Яаралтай тусламж болон бусад 
 мэдээллийг дараах утаснаас аваарай

Please contact us for further information 

 9889-6226




