
                                                                                                              
 
                                                                                                                         БАТЛАВ  

    МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД,  
    ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫГ  
    ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ  
    ДАРГА     
      
                                 С.АМАРСАЙХАН  

 

 

ТУЛГАР ТӨРИЙН 2230, 2231, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 815, 816, ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨ, 

ТУСГААР ТОГТНОЛОО СЭРГЭЭН МАНДУУЛСНЫ 110, 111, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 

100,101 ЖИЛИЙН ОЙ, ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 

 

 

Цаг Үйл ажиллагаа  
 

Байршил  

7 дугаар сарын 07. Пүрэв гараг 
 

09:00-19:00 Урианхай сурын харваа  
 

Сурын талбайд 

7 дугаар сарын 08. Баасан гараг 
 

09:00-18:00 Буриад сурын харваа  
 

Сурын талбайд 

11:00 “Монголын сайхан орон” уран зургийн үзэсгэлэнгийн 
нээлт  

Монголын 
урчуудын эвлэлийн 

үзэсгэлэнгийн 
танхимд 

 

7 дугаар сарын 09.  Бямба гараг 
 

08:00-18:00 Үндэсний шагайн харвааны эхний хэсгийн тоглолт  Шагайн асарт 

09:00-19:00 Өсвөр үе, балчир насны хүүхдийн харваа 
 

Сурын талбайд 

11:30-21:00 “Дээлтэй Монгол ” наадам  Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 

11:00-18:00 “Монгол бахархал” гэрэл зургийн үзэсгэлэн Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 
Үндэсний 

цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

7 дугаар сарын 10.  Ням гараг 
 

07:00-11:00 Хязаалан насны морьдын уралдаан  Хүй долоон худагт 

08:00-22:00              Шагайн харвааны хэсгийн тоглолт   Шагайн асарт 

08:30-14:30 Үндэсний сурын хана харвааны эхэн өрөг  Сурын талбайд 

10:00-11.30 Төрийн далбааны өдөрт зориулсан Хүндэтгэлийн 
ажиллагаа, цэргийн ёслолын жагсаал 

Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбай  
 



12:00-15:00 Шүдлэн насны морьдын уралдаан  Хүй долоон худагт 

14:30-20:30 Үндэсний сурын хана харвааны дунд өрөг  Сурын талбайд 

13:00  Жанжин Д.Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөх, Их эзэн 
Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх ёслол 

Төрийн ордон  
 

Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 

15:00 -17:00 Үндэсний их баяр наадмын   “Хүндэтгэлийн концерт” 
 

Нийслэлийн 
соёлын төв өргөө  

19:00  Монгол Улсын Төрийн тугийг цэнгүүлэх ёслол Төрийн ордон  
 

Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 

21:00-23:00 Үндэсний их баяр наадмын  “Хүндэтгэлийн концерт” 
 

Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 

7 дугаар сарын 11. Даваа гараг 
 

07:00-11:00 Азарганы уралдаан  Хүй долоон худагт 

08.00-11.00                Шагайн харвааны хэсгийн тоглолт   Шагайн асарт 

09:00-18:00 “Хөхүүрийн айраг” наадам   Хүй долоон худагт 

10:00-21:00 “Соёлын наадам” Хүй долоон худагт 

11:00 Монгол Улсын Төрийн тугийг Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд 
залах ёслол 
 

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

11:10 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
Тулгар төрийн 2230, 2231, Их Монгол Улсын 815, 816, 
Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээн 
мандуулсны 110, 111, Ардын хувьсгалын 100,101 
жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмыг нээж үг хэлнэ.  

 
Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэнд 

11:20-12:40 Үндэсний их баяр наадмын нээлтийн арга хэмжээ  

/ Тусгай хөтөлбөрөөр/        

 

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

11:40-12:40 Шагайн харвааны нээлт Шагайн асарт 

13:00-22:00 Шагайн харвааны хэсгийн тоглолт Шагайн асарт 

12:00-15:00 Их насны морьдын уралдаан  Хүй долоон худагт 

13:00-17:30 Бөхийн барилдааны нэгийн даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

13:00-16:00 Өсвөр бөхийн барилдааны нэгийн даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

14:00  Хүй долоо худгийн наадмын нээлтийн ажиллагаа 

“Соёлын наадам” /тусгай хөтөлбөрөөр/ 

Хүй долоон худагт 

14:30-17:30 Үндэсний сурын хана харвааны адаг өрөг Сурын талбайд 

17:30-21:30 Бөхийн барилдааны хоёрын даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

17:30-19:30 Өсвөр бөхийн барилдааны хоёрын даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

17:30-21:30 Үндэсний сурын хасаа харвааны эхэн өрөг  Сурын талбайд 

23:00 Баяр наадмын ёслолын буудлага Жанжин 
Д.Сүхбаатарын 

талбайд 
Яармаг дахь  

Морин тойруулга 
 



7 дугаар сарын 12.  Мягмар гараг 
 

07:00-11:00 Соёолон насны морьдын уралдаан  Хүй долоон худагт 

08:00-12:00 Үндэсний сурын хасаа харвааны дунд өрөг Сурын талбайд 

08.00-11.00 Шагайн харвааны хагас шигшээ тоглолт  Шагайн асарт 

09:00-18:00 “Хөхүүрийн айраг” наадам   Хүй долоон худагт 

09:00-11:30 Бөхийн барилдааны гурвын даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

09:00-11:30 Өсвөр бөхийн барилдааны гурвын даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

10:00-14:00 “Соёлын наадам” Хүй долоон худагт 

11:00-14:00 Шагайн харвааны үзүүр, түрүүний тоглолт Шагайн асарт 

11:30-14:30 Бөхийн барилдааны дөрвийн даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

11:30-14:30 Өсвөр бөхийн барилдааны дөрвийн даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

12:00-14:00 Дааганы уралдаан  Хүй долоон худагт 

12:00-14:00 Үндэсний сурын хасаа харвааны адаг өрөг Сурын талбайд 

14:00-15:30 Шагайн харвааны шөвгийн 8-д үлдсэн баг, харваачдад 
шагнал гардуулах 

Шагайн асарт 

14:10-14:30 Үндэсний сурын түрүү тодруулах 16 харваачийн 
шигшээ харваа 

Сурын талбайд 

15:00-17:00 Бөхийн барилдааны тавын  даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

15:00-17:00 Өсвөр бөхийн барилдааны тавын даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

17:00-18:00 Түрүүлж айрагдсан морьдын цол дуудаж, шагнал 
гардуулна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн 
Хүрэлсүх хурдан морь унаач хүүхдүүдэд бэлэг 
гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

18:00-19:30 Бөхийн барилдааны зургаагийн даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

18:00-19:30 Өсвөр бөхийн барилдааны зургаагийн даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

 
 
19:30:19:50 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
Үндэсний сур, шагайн харваанд түрүүлсэн харваачдад 
шагнал гардуулна. Улсын цолны болзол хангасан 
сурын харваачдад цол олгож, үнэмлэх, энгэрийн 
тэмдэг гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

19:30-20:30 Бөхийн барилдааны долоогийн даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

19:30-20:30 Өсвөр бөхийн барилдааны долоогийн даваа Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

20:30-20:40 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
“Улсын начин”, “Улсын харцага” цолны болзол 
хангасан бөхчүүдэд цол, энгэрийн тэмдэг гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

20:40-20:50 Аваргуудад хүндэтгэл үзүүлэх  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

20:50-21:30 Бөхийн барилдааны наймын даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

21:30-21:40 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
“Улсын заан” цолны болзол хангасан бөхчүүдэд цол, 
энгэрийн тэмдэг гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

21:40-22:00 Бөхийн барилдааны есийн даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 



22:00-22:10 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
“Улсын гарьд” цолны болзол хангасан бөхчүүдэд цол, 
энгэрийн тэмдэг гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

22:10-22:30 Бөхийн барилдааны арвын  даваа  Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

 
22:30-22:40 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх 
Үндэсний их баяр наадмын хүчит бөхийн барилдаанд 
түрүүлж, үзүүрлэсэн бөхчүүдэд цол, энгэрийн тэмдэг 
гардуулна.  

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

22:40-23:00 Үндэсний их баяр наадмын хаалтын арга хэмжээ 
 

- 3D үзүүлбэр  
- Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн 

Хүрэлсүх Тулгар төрийн 2230, 2231, Их Монгол 
Улсын 815, 816, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар 
тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110, 111, Ардын 
хувьсгалын 100,101 жилийн ой, Үндэсний их 
баяр наадмын ажиллагааг хааж үг хэлнэ.  

- 3D үзүүлбэр  
- Монгол Улсын төрийн тугийг Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэнгээс Төрийн ордон руу залах ёслол 

 
 
 
 
 

Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 

 
7 дугаар сарын 13.  Лхагва гараг 

 

07:00-08:30 Эрлийз /сонгомол/ дээд насны морьдын уралдаан   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хүй долоон худагт 

09:00-11:30 Эрлийз /сонгомол/ дунд насны морьдын уралдаан  

12:00-12:10 Монгол Улсын Шадар сайд, Үндэсний их баяр наадмыг 
зохион байгуулах хорооны дарга С.Амарсайхан 
уяачдын наадмыг нээнэ.  

12:10 -12:30 Уяачдын наадмын нээлтэд зориулсан урлагийн 
тоглолт  / тусгай хөтөлбөрөөр / 

12:00-15:00 Эрлийз /сонгомол/ бага насны морьдын уралдаан 

12:30-14:30 Хүчит бөхийн барилдааны нэгийн даваа  

14:30-14:50 Үндэсний их баяр наадамд түрүүлсэн, үзүүрлэсэн, 
шөвгөрсөн бөхчүүдэд бай шагнал, цолны чимэг 
хүртсэн бөхчүүдэд үнэмлэх гардуулна.  

14:50-15:50 Хүчит бөхийн барилдааны хоёрын даваа  

15:50-16:00 Урлагийн тоглолт  

16:00-17:00 Хүчит бөхийн барилдааны гурав, дөрвийн даваа  

17:00-17:10 Урлагийн тоглолт  

17:10-17:30 Хүчит бөхийн барилдааны тавын даваа  

17:30-17:50 Түрүүлж, айрагдсан морьдын цол дуудаж шагнал 
гардуулна.  

17:50-18:10 Хүчит бөхийн барилдааны зургаагийн даваа  

18:10-18:30 Хүчит бөхийн барилдааны долоогийн  даваа  

18:30-18:50 Хүчит бөхийн барилдаанд түрүүлсэн, үзүүрлэсэн, 
шөвгөрсөн бөхчүүдэд шагнал гардуулна.  

18:50-19:00 Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн 
дарга, Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах 
хорооны Хурдан морины салбар хорооны дарга, 
Бригадын генерал Д.Ганхуяг Уяачдын наадмыг хаана.  

 
 
 
 

 

 



ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН СОЁЛ, УРЛАГИЙН 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 

/ 2022 он / 

 

Сүхбаатарын талбай 

07 дугаар сарын 09-нд  

11:00-21:00 “Монгол бахархал” “Чингис хааны өлгий нутгаар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн  

07 дугаар сарын 10-нд   

10:00-21:00 “Монгол бахархал” “Чингис хааны өлгий нутгаар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн 

Төв цэнгэлдэх хүрээлэн  

07 дугаар сарын 11 -нд 

11:00-21:00 “Монгол бахархал” “Чингис хааны өлгий нутгаар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн  

07 дугаар сарын 12- нд 

11:00-21:00 “Монгол бахархал” “Чингис хааны өлгий нутгаар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн 

Хүй долоон худаг 

07 дугаар сарын 11- нд 

11:00-21:00 “Соёлын наадам” 

22:00-24:00 “Улаанбаатарын үдэш-2022”  нийтийн цэнгүүн 

07 дугаар сарын 12- нд 

10:00-21:00 “Соёлын наадам” 

22:00-24:00 “Улаанбаатарын үдэш-2022”  нийтийн цэнгүүн 

07 дугаар сарын 13-нд 

10:00-18:00 “Уяачдын наадам” 

22:00-24:00 “Улаанбаатарын үдэш-2022”  нийтийн цэнгүүн 

УРЛАГИЙН ТОГЛОЛТ 

 Соёлын төв өргөө 

07 дугаар сарын 12- нд  

17:00-19:00 “Монголын сайхан орон” Морин хуурын чуулгын тоглолт 

Үндэсний Урлагийн Их Театр 

07 дугаар сарын 01-15- нд 

18:00-19:20 “Дэлхийд гайхагдсан Монгол урлаг” жуулчдад зориулсан тоглолт 

07 дугаар сарын 12- нд  

Богд хааны ордон музейд 



20:45-22:30 “Наадмын үдэш” Үндэсний их найрал хөгжмийн тоглолт  

Цагаан лавай чуулга / Ган зам чуулга /  

07 дугаар сарын 01-15- нд 

18:00-19:00 "Nomadic legend" Ардын урлагийн тоглолт   

Агуйн өргөө / Монголын театрын музей / 

07 дугаар сарын 08-12-нд 

16:00-17:00 "Агуйд амилсан өв" Ардын урлагийн тоглолт    

18:00-19:00  "Агуйд амилсан өв" Ардын урлагийн тоглолт    

Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн “ИХ ТАЙЗ” 

07 дугаар сарын 10-12 -нд 

19:00-20:00 “Монгол хүүхэлдэйн жүжиг” 

20:00-21:00 “Монгол соёл Монгол наадам” Түмэн эх чуулгын ардын урлагийн тоглолт    

УРАН ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН 

Монголын урчуудын эвлэлийн Арт галерей үзэсгэлэнгийн танхим 

06 дугаар сарын 28 наас 07 дугаар сарын 17- нд 

10:00-18:00 “Монголын сайхан орон” уран зургийн үзэсгэлэн 

07 дугаар сарын 08 -нд 

11:00-12:00 Нээлт “Монголын сайхан орон” уран зургийн үзэсгэлэн  

Монголын Уран зургийн галерей 

07 дугаар сарын 01-07- нд 

09:00-18:00 "Монгол дархан-2022" үзэсгэлэн 

07 дугаар сарын 08-15- нд 

09:00-18:00 “Домог” Уран бүтээлийн бие даасан үзэсгэлэн Д.Отгонтөгс 

07 дугаар сарын 16-27 -нд 

09:00-18:00 “Орчин үеийн Монгол зургийн үзэсгэлэн” 

07 дугаар сарын 15-31 -нд 

09:00-18:00 “Уран бүтээлийн үзэсгэлэн” Италийн зураач Хозе Мариа Като  

 

ЭВЕНТ, НААДАМ 

Монгол шилтгээн гачуурт  

07 дугаар сарын 07-10-нд  

14:00-05:00 “Плэй тайм” хөгжмийн наадам 



МУЗЕЙ 

Чингис хаан музей 

07 дугаар сарын 03 -нд 

09:00-18:00 “Чингис хаан” музейн нээлт 

07 дугаар сарын 08-15- нд 

09:00-18:00 “Чингис хааны өв” үзэсгэлэн,  “Гүег хаан” үзэсгэлэн 

Монголын үндэсний музей  

07 дугаар сарын 08-15- нд 

09:00-17:00 “Монгол авдар" нээлттэй сан хөмрөг-тусгай  үзэсгэлэн 

Байгалийн түүхийн музей 

07 дугаар сарын 08-15- нд 

09:00-18:00 “Сан хөмрөг” үзэсгэлэн 

Г.Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музей 

07 дугаар сарын 08-15 -нд 

09:00-18:00 “Сан хөмрөг” үзэсгэлэн 

Чойжин ламын сүм музей 

07 дугаар сарын 04-нд 

19:00-00:00 “Үдшийн музей” Дуучин Б.Батцэцэг 

07 дугаар сарын 01-15- нд 

09:00-18:00 “Хотол чуулган” үзэсгэлэн 

Богд хааны ордон музей 

07 дугаар сарын 08-15 -нд 

09:00-18:00 “Сан хөмрөг” үзэсгэлэн 

Монголын театрын музей 

07 дугаар сарын 08-15 нд 

09:00-18:00 “Сан хөмрөг” үзэсгэлэн 

Монгол цэргийн музей 

07 дугаар сарын 08-15- нд 

09:00-18:00 “Сан хөмрөг” үзэсгэлэн 

Улаанбаатар хотын музей 

07 дугаар сарын 08-15 -нд 

09:00-18:00 “Хөрөг” Уран бүтээлийн үзэсгэлэн 


