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Ул аанбаата р хот

Нэгдсэн Ундэстний Боловсрол, Шинжnэх ухаан, СоАпын байrууллага (ЮНЕСКО)-ын

·с~лын биет бус евийг хамгаалах туха й• Конвен ци йн 12, 17 дугаар зуйл. ЮНЕСКО
гийн Монголын Ундэсний Комиссын · Биет бус ~ын евийг хамгаалах тухай•
ЮНЕСКО-гийн конвенцийг хэрэгжуулэх 2009 оны телевлегееr туе туе ундэслэн
ТУШААХнь:

1.

Монrол Улсын биет бус ~ын евийн Телееллийн ундэсний буртrэлийг нэгдугээр.

Яаралтай хамгаалах шаардnагатай ~ын биет бус евийн ундэсний буртгэпийr
х~рдуrаар хавсралтаар туе туе wи нэчлэн баталсугай.

2. Биет бус ~ын евийн терел зуйлийн буртrэлуудийr ЮНЕСКО-д хургуулэх.
хэвлуулэн сурталчлах. шаардпагатай уед нэмэлт еерчлелт оруулан wинэчлэх apra
хэмжээ авч ажиллахыг
/Н.Оргил/,

CoAn,

ЮНЕСКО-гийн

урлагийн бодnогын хэрэrжилтийг зохицуулах газар

Монголын

Ундэсний

Комисс

/Г.Жаргалсайхан/,

СООл ы н

евмйн тев /Г.Энхбат/-д даалгасугай.

3. Энэ туwаал гарсантай холбогдуулан Боловсрол. ~. ши нжnэх ухааны сайдын
2011 оны 3 дугаар сарын 16-ны едрийн 84 дугээр тушаалы г хучингуйд тооцсугай.
Сайд:
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MINISTRY OF EDUCA ТIО~, CUL TURE AND SCIENCE OF MONGOLIA
gtla February. 2013

NOA/41

Ulaanbaatar

Acrording to the Article 12 and 17 of the Convention for the Safeguarding of the IntangiЬie
Cultural Heritage. 2003 UNESCO and Implementation Plan of the UNESCO Convention of the
Mongolian National Commission for UNESCO. ORDER to:
1. Approve respectively revised version of the ..National Representative List of the 1сн ··
Annex 1. and the ..National List of the ICH in Need of Urgent Safeguarding.. Ьу Annex 11.

Ьу

2. Assign Mr. N.OrgП. Head. Department Cultural and Art Policy Implemeotation and
Coordination. Ministry of Culture, Sports and Tourism. Mr.G.Jargalsaihan, Gc:neral Secretary,
National Commission for UNESCO and Mr. G.Enkhbat. Director. Center of the Cultural
Heritage to submit the Usts to the ICH Sectioo of the UNESCO. puЬiish and promote. and
amend where necessary to take measures to upgrade.
3. Reject the Education. Culture and Science Minister's Order No84 dated оп 16111 March, 2011.

MINISТER

ТS.OYUNGEREL

Со6л , сnорт, аялал жуулчлалын сайдын

AJ41

201 З оны 02 capьli 08-ны едрийн
дyraгfJ тушаалын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН СО~ЫН БИЕТ БУС SВИЙ Н
телевллийн vндэсний БУРтгэл

1.
1.
2.

ЭХ хэn болон аман уламжлап, ипэрхиймууд

Монгол хэл
Монгол улгэр

з. Дом wивwлэг
Домог улгэр
Ертенцийн гурав
Ереел
Зуйр цэцэн уг

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бэлэг дэмбэрэлийн

yr

Магтаап
10.Шогяриа

11. 0

W()

12. Цацал мялаапгын yr
13. Тазвар
14. Айтыс*
*Казак ардын уламжлалт цэц булаацапдаан

11.

Ардын яэгуур

ypnar

1.
2.

Буувэйн дуу

5.
6.
7.

Монгол хеемэйн уламжлапт урлаг
Хурдан марины хуухдийн гийнгоо
Уламжпалт исrэрэх урлаг
Дэмбээдэх ая дуу
Аялгуулан исгэрэх урлаг

Монгол ардын уртын дуу
З. Ардын богино дуу
4. Мори н хуур хегжмийн уламжnапт урлаг

8.
9.

111.

Ундэсний уламжпапт зан уйn, lcnoл, баяр наадам

Монгол наадам
Хуухдийн угаапга хийх зан уйл
З. Хуухдийн даахь ургээх зан уйп

1.
2.

4.
5.
6.
7.

Бэр буулгах зан уйл

Хуримлах зан уйл
Шинэ гэр барих зан уйл
Тапийгаачийг оршуулах зан уйл

Мал хенгелех зан уйл
Гууний урс гаргах зан уйл
1О. Гуу барих зан уйл

8.
9.

11. Унага

тавих зан уйл

12.Адуу тамгалах зан уйл

1 З.Мал сэтэрлэх зан уйл

14. Айраг сархадын холбогдолтой эан уйл
15. Шагаа харвах зан уйп
16. Шагайгаар наадах эан уйл
17. Цагаан сарын уламжпалт !слол, за н уйл
18. Бургэдийн баяр, бурrэдээр ан хийх за н уйл
19. Монгол бввгийн эан уйл
20. Монгол нуудлийн зан уйл
21. Урианхай харвааны уламжnалт зан уйл
22. тэмээн поло
23. Тэмээний уралдаан
24. Хеделмер, эан уйлийн холбоrдолтой уриа дуудлага
25. Мал аж ахуйн холбогдолтой ури а дуудлага
26. Ан агнуурын холбогдолтой уриа дуудлага
IV.

Байrалийн болон сав ертенцийн тухай мэдnэг, эаншип,
ула мжпапт арга технологи

Ардын уламжлалт анагаах ухааны терлууд
Ардын уламжпалт малын эмгэг анагаах терлууд
Уламжлалт цаг тоолол. эурхайн ухаан
4. Байгаль, цаг агаар шинжихуйн уламжпалт мэдлэг
5. Байгаль хамгаалах уламжпалт apra, мэдлэг
в. Ардын сурrан хумV'(W:'{Улэх ухааны арга, мэдлэг
7. Цагаан идээ бэлпэх уламжлалт apra
8. Эсгий хийх уламжпалт арга, зан уйл
9. Арьс шир боловсруулах уламжпалт арга
1о. Мал эмчл эх , хатгах. ханах уламжпалт мэдлэг
11 . Ургийн бичиг xemex монгол уламжпал

1.
2.
3.

12. Хурдан морь шинжих, сойх, уралдуулах монгол эрдэм
1З. Аялгуу эгшгийг бичгээр тэмдэглэх монгол ула мжлал
V.

1.
2.

Ардын уnамжлапт гар урпал

Монгол хувцасны уламжпалт урлал

Монгол rэрийн уламжпалт урлал, эан уйл
З. Монголын уламжпалт хээ угалз
4. Уламжлалт эсгий урлал
5. Уламжлалт арьс, ширэн урлал
6. Монгол гутлын урлал
7. Бвхмй н зодог шуудаг хийх урлал

ухаан

Нум сум хийх уламжлалт урлал
Менген аяrа хийх урлал
1О. Монгол эмээл хийх урлал

8.
9.

11. Монгол сийлбэрийн уламжпалт урлал
12. Уламжnалт уран хапамал, оАдлын урлал
1з . Уламжлалт нэхэх. сулжих урлал
14. Монгол зурrийн урлал
15. Зээrт наамлын уламжлалт урлал
16. Баримал, шуумалын ула мжл алт урлал
17. Ундэсний хеrжми йн зэмсrийн уламжпалт урлал
18. Ухэр тэрэг хийх уламжлалт технолоrи

,9. ·

~
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соел. сnорт, аялал жуулчлалын сайдын
2013 OttЫ .. .. сарын ... ·ны r.дрийн

... . дуrаа р туwааnын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЯАРАЛТАЙ ХАМГААЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ
СО~ЫН БИЕТ БУС 8ВИЙН УНДЭСНИЙ БУРТГЭЛ

1. Монгол тууль
2. Монгол цуур хеrжмийн уламжnалт урлаг

3.

Тел авахуулах ая дуудпага, зан уйл
Ингэнд ботrо авахуулах зан уйл

4.
5. Монгол бий биелгээ. уламжлалт бужrийн
6. Уул овоо тахих монгол зан уйл
7. Ган сийлбэрийн урлал
8. Ном бутээх уламжлалт урлал

9.

урлаг

Монголын олон ястны хурим, найрын уламжnалт зан уйл (Боржи гин найр, Баяд,
Дервед. Захчин, Казах. Урианхай, 6уриад хурим)

10. Ардын

хеrжмийн уламжпалт урын сан. хегжимдех арга барил (хуур, :жилийн
татлага, товшуурын аяэ, домборын кюй)
JI. Монгол цам
12. Монгол уран бичлэг
13. Оньсон тоглоомын уламжпалт терлууд
14. Лимбэ, бишгуурийн битуу амьсrаа*
15. Монгол жангар
16. Монгол уран нугаралт

*Амьсгалын эрхтний дотоод орчлоор тасрвлтгуй улээж эгшиглуулэх ховор
хосгуй арга барил
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2013

оны

02 дуrаар сарын 08-ны едрийн А/4 1

L ЭХ хэп бопон аман JIIUIJOWI,

J

нmрхмАnnууд

1 ,Монгол хэл
Монгол

2

y.rnp

з

Домwившnэr

"5

дом« y.nrэp

в

Ерем

7

Зуйр цэцэн

8

Бэлэr дэuбэрэлийн

f--

Ертенцийн

rypaa
yr
yr

9 Маrтаал
10

11

1

Шоrяриа

1 0н1.соrо

12 Цацаn мялаалrын yr

13

Таевар

14

Айтыс (Кааах ардык уламжлалт цэц бу.nаацалдаан)

J

11. Ардын А31УУР YPI1If'
1

БуувзQн дуу

2

Moнron ардын уртын дуу

з

Дрдын богино дуу

4 Марин хуур хеrжммйн уламжпалт урлаг

5

Монгоn хеемэйн уламжnаnт урлаг

6

Хурдан марины xyyxдwltt rийнrоо

7

У.памжnаnт исгэрэх урлаr

8

Дэмбаэдэх ая дуу

9

Аяпrуулан исrэрэх

"'·""
1

ypnar

,,.•--·~ ~.

Moнron наадам

*

~on: 68Яр нuдам

2 1ХVVхдмйн yraarn хийх аан уйл
з

4

1ХVУХдМЙН даахь урrээх зан уйп
Бэр буулrах зан vЙI1

5 XyptW118X 38Н уйп

6

Шмнэ rэр б8рмх 38Н уйл

7

Талийr'а8чмАr орwуулах зан уйп

8

мал хенrелех эан уйп

J

тушаалы н хавсралт

9
10

Гууний урс

raprax зан уйл

Гуу барих зан уМ

11 Унаrа таsмх зан уйл

12
13

Адуу тамrалах зан уМ
Мал сэтэрnзх зан уйл

14 AApar сархадын холбоrдотой зан уйл
15 Шзrаа хареах эан уйл
16

l1laraйraap наадах эан уйл

17

Цаrаан сарын уламжпаnт lcnon, sан уйл

18

Бурrэдийн баяр, бурrэдээр ан хийх зан уйл

19

Монгол бееrийн зан уйл

20 Монгол нуудлюiн зан уйл

21

Урианхай харвааны уnамжnалт эан уйл

22

Тэмээн поло

23

Тэмээний урапдаан

24

Хедеnмер, зан уйлиftн холбогдолтой уриа дуудпаrа

25

Мал аж ахуйн хоnбоrдолтой уриа дуудnага

26

Ан агнуурын холбоrдоmой уриа дуудnаrа

N. &айrалиiн боnон см ерт811Ц11Ан тyui мэдn•, 38Н8МЛ,
·~ Т8ХН01101'11

J

1

.Ардын у.памжлалт анаrаах ухааны мерлууд

2

Ардын уламжлаnт маtМt эмrэr анаrаах терлууд

3

Уламжлалт цаr ТООЛ011, 3урхайн ухаан

4 БaWaru., цаr araap ~йн уламжпалт мэдпэr

5

Байrат. хамгаалах уламжnалт apra, мэдлэr

6

Ардын сурган хумуужуулэх ухааны

apra,

7

Цаrаан идээ бэлтrзх уламжnаm apra

8

Эсrмй хийх уламжnапт apra, эан уйл

9
10
11
12

мэдлэг

Арьс wмр бопвсруулах уламжлалт apra
мал эмчлэх, хапах. ханах уламжлат apra

Урrийн бичиr хетлех монгол уламжлал
Хурдан морь WМifЖМХ, сойх, уралдуулах МСИ"ОЛ эрдэм ухаан

13 Уrийн бмчиr хетлех монrол уламжлаn

IV. ~ .......... ..,.".., ra,p_tpnan
1 Монrол хувцасны уламжлат урлал

2
3

Монгол rэрийн уламжnалт урлал

Монrолын уламжпалт хээ

yram

4

Уламжлаm эсrмй урлал

5

Уламжлалт арьс. u.мран урлал

6

Монrоn rутлын урлал

7

Бехийн эодоr IJI'fYдar ХИt1х урлал

]

LB

Нуu сум хийх уламжnалт ypnar1
Менrен аяrа хийх урлал

9

10

Монrол эмэзл хийх урлал

11

Монrол сж'VIбэрийн у.памжnапт урлал
Уламжлалт уран хатrамал. оедлын

12

Уnамжпалт нэхэх.

113

ypnan

cyi'DIOOC урлаn

Moнron зурrмйн урлаn

14

115 Зээrт наамаnын уламжпаnт урлал

16

Баримаn, wуумалын у118М*Лалт урлаn

17

Ундэений хеrжuийн ээмсrийн уламжпаnт урлал

18

Ухэр тэрэr хийх уламжлапт технопоrи

19 1Цахмур буу хийх технолоrи

Яаралтай хамrаалах wаардnаrатай
соinын биет бус евийн ундхний буртrэn

МОнrоп улсwн мpumA xaмraanax WUpдn8raтaй co1nwн бмет 1
....Ан 'tlfДXIft8A aypтr,n

бус

1 Mowon тyylllt

2

Монrоn цуур Х81'ЖМИйн уламжпаnт урлаг

3 Ten авахуулах ая дуудnгrа,
4

аан '{Й11

Инrэнд ботго авахууnах 38Н уйп

5 Moнron бмй биАлrээ, уламжпаnт бужrмйн ypnar
в

Уул оеоо тахмх монrол зан уйп

7

Ган смйпбэрмйн урлаn

8

Ном бутээх уламжпалт урлаn

9

Моwолын олон ястны хурим, найрын 38Н уйп

10

Ардын хепкммйн уламжпалт урын сан, хеrжиuдех арга
бариn

11

Монгол цам

12

Монrоn уран бичлэr

13 Оньсон тоr.nоомын уламжпалт терлууд

14

Мсжrаn пммбэчдМt уртын дуу тоrлох уnамжпалт арrа-битуу
амьааа

115
)16

Монгоn жанrар
Монrоn уран нуrаралт

Mongolian language
Fairy tales
Spells and IncantaLions
Legends

The words of propitious omens (well-wishing)
Ode

~.,::~~:.::..t::,:ra~d:::it~io:::n:'al short songs

Traditional music of the Morin Khuur
Traditional art of КhMmei
Marzai and giingoo. the songs of the ho
Traditional art of whistling
DemЬee, а

finger guessing game with singing

--·~--------------------1

custom of naming and giving aЬiution to а child
Custom of cutting the child"s hair for the first time
Custom of Ьeseeching а bride
Wcdding ceremonies ------------------------------~~
The new ger warming--------------------------------~
feast

7 Funeral practices
8 Custom to castrate young animals
Mare milking ceremony
........ ..--10 Custom of tethering the foals
·н

Foal weanling ceremony

12 Foal brand ing ceremony

131Ceremony of consecrating animals
1--

114 Customs associated with traditional milk beverages
IIS

КnuckleЬone

shooting

~ Customs of ankleЬone games

r11 TraditionaJ Tsagaan Sar festival
118 Falconry, а custom to hunt with eagles

~ Mongolian shamanistic traditions

20 ITraditional way of moving to а new pasture

21 Traditional practices of Uriankhai archery
,_

22 Camel polo
23 Camel race

124 Melodies associated with labor and rituals
1

25 Melodies associated with husbandry and rituals

1-

26 Melodies conceming the tradition of hunting

. ~-.~l.t

:,

-,~з~

--=-; 1

~:..t_ li~l·_ III~III~Г.t-

Forrns of folk traditional medicine

1-

2 ITraditional folk treatments for animals
ITrafiitinn:.I astronomical knowledge
;4 Tradirional meteorological knowledge

Tradition of protecting and preserving the nature

f--

6 Folk knowledge and method of upЬringing and educating children

7
·в

Т1-'

11

technique of preparing the dairy products

Traditional custom of making felt

9 Traditionaltechnique of producing skin and hide

10 ITraditional knowledge of genealogical inheritance

111

Traditional knowledge of recording the family tree

12 Traditional knowledge of choosing. training and racing the swift horses

Traditionai craftsmanship ofzodog and shuudag (wrestling costume)
Traditional craftsmanship of the Ьоw апd arrow
Casting silver Ьowls

---------------------------------;

10 Traditional saddle-making
11
12

itional art of wood engraviпg
-----------------------------------------1
art of needlework

13 Traditional kпot-work
14 Traditional art of folk painting
15 Craftsmanship of hemmed applique

~~------------------------------т

16 Sculpture and papier-mache crafts

17 Traditionai craftsmanship of folk music instruments
18 Traditionaltechnique of making ox-cart
--~------------------------------~
19 Traditional technique of making
flint gun

ANNEX 1 to the Minister ofCulture, Sports and Tourism N4l Order of08 Feb 2013
NATIONAL LIST OF INTANGIBLE CULTI.!RAL
OF URGENT SAFEGARDING

HERIТAGE

IN NEED

Coaxing ritual for ЬаЬу camels
Bii Biilgee:

Мо

traditional folk dance

13 Traditional forms of puzzle games
14 Circular breathing technique of the

LimЬe

performance

15 Performance of the Mongolian epic of Jangar
Mongolian traditional contortion

--~-----r

