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Төслийн баг
Эрдэмтэн судлаачид
Зохиолч яруу найрагч
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1. Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
2. Цагаан идээний үзэсгэлэн, худалдаа
3. Адууны соёл
4. Дарьганга нүүдлийн соёл
5. Аман билигийн тэмцээн
6. Ганга нуурыг аргадах зан үйл
7. Морин хуурын аялгуу, татлага

Гол үйл ажиллагаа
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Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн

 Халзан сум

5 үеийн дархадын урласан эмээл, 
хазаар
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                             Бидний баялаг заншил

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Эртний өвүүд

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Таанын сорс хийж, Хурган дотор эсгэж байгаа нь

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Сур элдэж байгаа нь

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Даваадорж дархан 
2 шавийн хамт ард 

иргэдэд бүтээлээ сонирхуулсан

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Сүхбаатар аймгийн угсаатны зүйн музей, 
зураач Д.Амараа, дархан Г.Эрдэмбэлэг нарын 

хамтран гаргасан мөнгөн урлалын үзэсгэлэн                              Номын үзэсгэлэн

Дарьгангын уугуул өв соёлын үзэсгэлэн
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Цагаан идээний үзэсгэлэн, худалдаа

Энэ жилийн үйл ажиллагаанд ард 
иргэд өөрсдийн нэрийн брэнд 
гаргаж, стандартын дагуу савалж, 
багалсан бүтээгдэхүүн зарж 
байсанаараа онцлогтой байсан юм.                               

6 сумдын барьсан гэрүүдийн өмнө 
нутгийн ард иргэд Сүхбаатар 
аймгийн нэгэн брэнд болсон 
нэрмэл, шар тос гэх мэт цагаан идээ 
болон даршилж давсалсан хүмүүл, 
тарагны болон аарцны орцтой 
таананы сорсыг дэлгэн тавьсан 
байлаа. 
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Цагаан идээний үзэсгэлэн, худалдаа
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Цагаан идээний үзэсгэлэн, худалдаа
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Адууны соёл

Дарьганга сумын төвийн хойд 
захад Асгат, Халзан, Дарьганга, 
Онгон, Наран, Баяндэлгэр гэх 
Дарьгангын 6 сумдаас ирсэн 
хос болон жороо морьтонууд, 
м а рз а й  д у уд а г ч и д  х ур а н 
цугларч, ард олонтойгоо сайхан 
наадлаа. 

Үүнд дараах төрлүүдээр хуран 
чуулагсадын дунд тэмцээн 
зохион байгуулагдсан юм. 

- Хос морьтон
- Жороо морь
- Дэл засах
- Марзай
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Адууны соёл

           Хос морьтон 
Олны хайрыг хүртсэн гэр бүл
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Адууны соёл

                                          Жороо морь
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Адууны соёл

Дэл засах
 1-3 минутын дотор дэл зассан
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Адууны соёл

Марзай
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Алтан овооны энгэр дээрээс нүүх айл бэлтгэлээ базаан, гэрээ хэрхэн 
буулгах, туургаа яаж эвхэх, тэмээн тэргээ хэрхэн зэхэх, яаж ачаалах вэ 
гэх мэт бүхий л үйлдлийг дарааллын дагуу түмэн олондоо үзүүлэн 
сонирхуулсан юм. 

Нүүдлийн айл Өргөнийн гол дээр буудаллаж, нүүдэл тосохоос эхлээд 
идээ цайгаа бэлдэх гээд бүхий л заншилаа дэлгэн харууллаа. 

Тус соёлын үзүүлбэр нь хүмүүсд сонирхуулахаас гадна мартагдах 
дөхөөд байгаа энгийн хэрнээ гайхалтай ёс заншилуудаа хойч үедээ 
заан сургах их үйлс байсан билээ. 
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Хэлхээ тоонот гэрээ 
буулган нүүхэд 
бэлдэж буй нь...
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Нүүж буй нь...
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Өргөний голд ирлээ...
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Нүүдэл тосч буй нутгийн иргэд
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Дарьганга нүүдлийн соёл

Дарьганга шавар зуух
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Аман 
билигийн тэмцээн
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Ганга нуурыг аргадах зан үйл

“Ганга Нуурын Чуулган” 2016 эвентийн гол зорилгуудын нэг бол 
яахын аргагүй Ганга нуурын эко системийн хамгаалалтыг 

хэлэлцэх, Ганга нуурыг аргадах, хун шувуудыг урих ая эгшигийн 
тахил өргөх байсан билээ. 

Тиймээс эвентийн төгсгөлд нуураа аргадах зан үйл явуулж, эрдэм 
шинжилгээний хурал болж, ая эгшигээ өргөөд хаалтын 

ажиллагаагаа хийлээ.
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Ганга нуурыг аргадах зан үйл
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Морин хуурын аялгуу, татлага

40 хүүхэдэд морин хуурын анхан шатны
 сургалт явуулж, Дарьгангын мартагдсан 

3 татлагыг зааж сургав. 
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Морин хуурын аялгуу, татлага

Хаалтын ажиллагаа дуусмагц 
нутгийн иргэд бүгд нийлэн хогоо 

цэвэрлэлээ. Байгаль орчиноо 
хамгаалах их үйлсийг 

өөрсдийн санаачлагаар 
хийсэн иргэддээ баярлалаа. 
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Ганга нуурын хамгаалах ажил

Эрдэмтэн, нутгийн иргэд, нутгийн
удирдлага хуралдаж нуурийг

хамгаалах төлөвлөгөө гаргсан.

Олон нийт Ганга нууранд
анхаарал хандуулж чадсан

Зарим нэгэн тодорхой ажлууд
хийгдэж байна.  
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Үр дүнд

1. Нутгийн ард түмний газар дээр хадгалагдаж байгаа нүүдлийн зан 
үйлийн холбогдолтой, түүхийн үнэтэй үзвэрүүдийг дэлгэн харуулж түүнийг 
сэргээх уламжуулах, тодорхой ажлуудыг хийсний үр дүнд мартагдсан зан 
үйлээ сэргээж түүнийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгож эхлэв.

2. Соёлын биет ба биет бус өвийг сэргээж, тэдгээрийн нутагийн иргэдэд 
өвлүүлэв

3. Цагаан идээ болон гар урлалын үйлдвэрлэлийг дэмжин урамшуулан 
нэр төрөл чанарыг сайжруулав

4. Байлгаль орчин хамгаалах, зан үйлийг сэргээхэд тодорхой үр дүн 
гарна. 
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