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II. ТАХИЛГА ШҮТЛЭГТ ГАЗРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

2.1. Тахилга шүтлэгт газрын тодорхойлолт 
 
Энд тахилга шүтлэгт газрын төлөв байдал, шинж чанар, учир холбогдол, үнэ цэнийг товч 
тодорхой тодохойлон бичнэ.  
 
 

 
III. ТАХИЛГА ШҮТЛЭГИЙН ЗАН ҮЙЛ 
 
3.1. Зан үйлийн тодорхойлолт 
 
Энд тухайн газарт үйлддэг тахилга шүтлэгийн зан үйлийн талаар дор жагсаасан сэдвийн 
хүрээнд  тодорхойлж бичнэ.  
Зан үйлийн зорилго, агуулга, ач 
холбогдол 

 

Холбогдох сүсэг бишрэл, шашин 
шүтлэгийн төрөл  

 

Зан үйлийн бусдаас ялгарах 
онцлог, содон шинж чанарууд, 
хорио цээр 

 

 
3.2. Зан үйлийн ёслол, дэг жаяг, дараалал 
 
Энд тухайн зан үйлийн ёслол, дэг  жаяг, дарааллыг одоо цагт үйлдэгдэж байгаагаар нь 
дарааллууллан аль болох тодорхой, дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичнэ. 
 
 

  
3.3. Зан үйлийн уламжлал, түүхэн сурвалж 
 
Энд тахилгын тухайн зан үйлийг ямар угсаатны бүлэг, овог аймаг, ураг удам хэзээнээс уламжилж 
гүйцэтгэж ирсэн тухай аливаа түүхэн сурвалж, домог, хууч яриа, нутаг усныхан болон бусад эх 
сурвалжыг үндэслэн хамруулж тайлбарлан бичнэ.  
 
 

 
3.4. Тахилгын зан үйлд холбогдох соёлын биет ба биет бус өвийн 
илэрхийллүүд  
 
Энд тухайн тахилгын зан үйлтэй хавсран илэрхийлэгддэг сүсэг бишрэлийг үг, дуу, шүлэг, 
магтаал, ерөөл, бүжиг, хөгжим, хөгжмийн зэмсэг зэрэг соёлын биет бус өвийн бусад 
илэрхийллүүд, мөн зан үйлтэй холбогдох хөшөө, бунхан, булш, хиргисүүр, сүг зураг зэрэг соёлын 
биет өв (түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал)-ийг тоочин хэрхэн, яаж холбогдож байгаа талаар 
тайлбарлаж бичнэ.  
 
 
 

 
3.5. Тахилгын зан үйлийн оршин амьдрах чадвар, өвлөн уламжилж буй 
байдал 
 
Энд тахилгын тухайн зан үйлийн цаашид оршин амьдрах чавдарыг бэхжүүлэх, сурталчлах, өвлөн 
уламжлах талаар бүлэг хамт олны зүгээс гаргаж буй идэвхи санаачилга, хүчин чармайлт зэргийг 
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тодорхойлж бичнэ. /Үүнд сургалтын үйл ажиллагаа, сурталчилгааны гарын авлага, ном, кино, 
сэтгүүл зэргийг мөн хамруулна./ 
 
 

 
3.6. Зан үйлийн давтамж 
 
Энд зан үйлийг үйлддэг улирал, сар, хэрэв тодорхой бол өдөр болон зан үйлийн үргэлжлэх хугацаа, 
үйлддэг давтамж зэргийг тодорхойлон бичнэ.  
 
 

 
3.7. Зан үйлтэй холбоотой хорио цээрийн ёс  
 
Энд тухайн зан үйлийг үйлдэхэд хориглодог, цээрлэдэг зүйлсийг тоочин бичиж ямар учраас 
хориглодог, цээрлэдэг талаар тайлбарлана.  
 
 

 
IV. ЗАН ҮЙЛИЙГ ГҮЙЦЭТГЭДЭГ БҮЛЭГ ХАМТ ОЛОН, УРАГ УДАМ 
 
4.1. Бүлэг хамт олны тодорхойлолт 
Энд тахилгын тухайн зан үйлийг чухам ямар бүлэг хамт олон үйлдэж ирсэн болон одоо хэн 
үйлддэг, хэзээнээс уламжилж гүйцэтгэж ирсэн тухай тайлбарлан бичнэ. Бүлэг хамт олон гэдэгт 
тахилгын зан үйлийг үйлддэг угсаатан, овог аймаг, ураг удмынхан, бүлэг хүмүүс эсвэл баг, 
сумынхан зэргээр нарийвчлан тодорхойлж оруулна.  
 
 
 

 
4.2. Зан үйлийг гүйцэтгэдэг бүлэг хамт олны бүтэц бүрэлдэхүүн, тэдний 
үүрэг, оролцоо 
 
Энд тухайн зан үйлийг үйлдэхэд оролцдог хүмүүс, тэдний тоо, бүтэц бүрэлдэхүүн, тэдний тус 
бүрийн үүрэг оролцооны талаар тайлбарлан бичнэ. Бүлэг хамт олны бүтэц бүрэлдэхүүнд 
удирдагч, лам, бөө, дэглэгч, мөргөлчид, зочид гийчид зэрэг аливаа үүрэг оролцоотой оролцдог бүх 
хүмүүсийг хамруулан ойлгож тодорхойлон бичнэ.  
 
 
 

 
4.3. Зан үйлийн өвлөн уламжлагч 
 
Зан үйлийг хамгийн сайн мэдэж дэглэж байгаа өвлөн уламжлагч хүний тухай тодорхойлон бичнэ.  
 
 
 

 
4.4. Тухайн газрын бүлэг хамт олны төлөөлөл 
 
Энд тухайн тахилга шүтлэгт газар, зан үйлийн талаар хамгийн сайн мэдэх, цаашид тухайн 
хамт олныг төлөөлөн холбоо барьж ажиллах хүний мэдээллийг оруулна.  
Ургийн овог:   Эцэг эхийн нэр:   
Нэр:   Регистрийн дугаар:  
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Ажиллаж буй 
газар: 

 Албан тушаал:   

Ажлын хаяг:   
Гэрийн хаяг:  
Ажлын утас:  Имэйл хаяг:  
Гар утас:  Бусад:  
Тахилгын зан үйлд ямар үүрэгтэй оролцдог талаар тайлбарлан бичнэ үү: 

 
V. ТАХИЛГА ШҮТЛЭГТ ГАЗАР, ЗАН ҮЙЛИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАЙДАЛ 

5.1. Тахилга шүтлэгт газар, зан үйлийг хамгаалалтад авсан байдал 
 
Энд тухайн тахилга шүтлэгт газар Монгол улсын хуулийн хүрээнд байгалийн болон соёлын 
хамгаалалалтад авсан байдлыг тодохойлно.  

i) Дэлхийн байгаль, соёлын өвийн 
жагсаалтад авсан эсэх 

☐  Дэлхийн өвийн жагсаалтанд 
☐  Дэлхийн өвийн үндэсний урьдчилсан  
       Жагсаалтанд 

ii) Улсын хамгаалалттай газар 
нутгийн ангилалд хаамаарах байдал 

☐  Дархан цаазат газар 
☐  Байгалийн цогцолборт газар 
☐  Байгалийн нөөц газар 
☐  Дурсгалт газар 
☐  Дээрхийн алинд ч хамаарахгүй 

iii) Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
тусгай хамгаалалтад авсан байдал 

☐  Аймаг, нийслэл 
☐  Сум, дүүрэг 
☐  Хамгаалалтанд аваагүй 

 
5.2. Яаралтай хамгаалах шаарлагатай СББӨ-ийн Дэлхийн жагсаалтанд 
бүртгэгдсэн “Уул овоо тахих Монгол зан үйл”-ийн оршин амьдрах чадварыг 
хангахтай холбогдуулан хийсэн ажил 
Энд “Уул овоо тахих Монгол зан үйл” нь ЮНЕСКО-ийн 2003 оны Конвенцийн дагуу 2017 онд 
Яаралтай хамгаалах шаарлагатай СББӨ-ийн Дэлхийн жагсаалтанд бүртгэгдсэнтэй 
холбогдуулан тухайн тахилга шүтлэгт газар, зан үйлийг хадгалж хамгаалах, сэргээх, хөхүүлэн 
дэмжих, сурталчлан таниулах, түүний оршин амьдрах чадварыг хангах хүрээнд харьяа сум, орон 
нутаг, хамт олон, айл өрх, хувь хүний зүгээс сүүлийн үед авч хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээний 
талаар тайлбарлан бичнэ. 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. Тахилга шүтлэгт газрын байгаль, соёлын орчинд нөлөөлж буй эрсдэл 
Энд тухайн тахилга шүтлэгт газарт хүний буруутай үйл ажиллагаа, байгаль, цаг уур, болон 
бусад нөлөөллөөс үүдэлтэй аливаа эрсдлийг тодорхойлж бичнэ.  
Хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй эрсдэл 

 

Байгаль, цаг уурын 
нөлөөллөөс үүдэлтэй эрсдэл 
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Бусад нөлөөллөөс үүдэлтэй 
эрсдэл 

 

 
VI. ХАВСРАЛТ 

6.1. Тахилга шүтлэгт газар, зан үйлийг илэрхийлэх гэрэл зураг  
Энд тухайн тахилга шүтлэгт газар, зан үйлтэй холбоотой 5 гэрэл зургийг нэрлэж дугаарлан 
жагсааж бичнэ. Гэрэл зургийг цахим хэлбэрээр маягт хавсаргана. Гэрэл зургийн чанар доод тал 
нь 300dpi байна.  

# Дугаарлалт Нэр Тайлбар 
Зураг 1:     
Зураг 2:    
Зураг 3:    
Зураг 4:    
Зураг 5:    

 
6.2. Тахилга шүтлэгт газар, зан үйлтэй холбоотой ном, судар зэрэг хэвлэмэл 
материал  
Энд тухайн тахилга шүтлэгт газар, зан үйлтэй холбоотой ном, судар, сэтгүүл зэрэг эх сурвалж 
болохуйц хэвлэмэл материалыг жагсааж бичнэ. Жагсаалтад оруулсан материалуудыг сканердаж 
цахим хэлбэрт оруулан энэхүү маягт хавсарган цахимаар ирүүлнэ.  

# Материалын нэр Материалын тайлбар 
Материал 1   
Материал 2   
Материал 3   
Материал 4   
Материал 5   

  
VII. БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНЫ ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Энд тухайн бүртгэлийн маягтыг хариуцан бөглөж ирүүлсэн хүний харьяалагдах байгууллага, 
албан тушаал, нэр, хаяг, болон бусад холбоо барих мэдээллийг бөглөж бичнэ.  

Харьяалагдах 
байгууллага 

 

Албан тушаал  
Эцэг (эх)-ийннэр  

Өөрийн  нэр  
Хаяг  

Ажлын утас  
Гар утас  

И-мэйл хаяг  
Бусад   
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