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«АЛТАРГАНА-2016» ГЭЬЭН БУГЭДЭ БУРЯАДАЙ УЛАСХООРОНДЫН
XII УНДЭЪЭН ЕХЭ НААДАН ТУХАЙ ДУРИМ

1. Юрэнхы дуримууд

Буряадай Уласхооропдын «Алтаргана» 1эжэ ундэЬэн Нхэ наадан
(саашадаа Ехэ наадан) - буряад арадай заншалта соёл Ьэргээхэ, сахин
хамгаалха ба хугжеохэ талаар гол хэмжэ г) ябуулга болопо. Монголию 1990
ондо эгээл туруулэн дуупай мурысеоп г>жэ они болоНоор, ябаи оиюп Оросой
Холбооной Уласай можо нютагуудаар болон бусад гурэп турэнуудээр
ажапуудаг буряад яЬатанай Ьаналаа нэгэдэлгын ехэ хэмжээнэй наадап боложо
ургаа.

Ехэ наадан 2016 ондо Буряад Уласай ниислэл Улаан-Удэ хотын 350
жэлэй ойн баярай оршондо унгэрхэ.

2. Байгуулагшад

Буряад Уласай Засаг Газар;
Буряад Уласай Арадай Хурал;
Бугэдэ Буряадай упдэЬэн соёлой эблэл,

3. Эмхидхэлшэл

Буряад Уласай Толгойлогшьш ба Буряад Уласай Заса! Г'ачарай Захиршаи;
Буряад Уласай Соёлой яаман;
Буряад Уласай Тамирай ба залуушуулай хэрэгуудэй талаар яаман;
Улаан-Удэ хотын Захиргаан.

4. Зорилгонууд ба шиидхэхэ асуудалнуул

Буряад яНатаиай заншалта соёлые, тамирай упд >Ь')п п а а л а п у у д ы е
Кэргээхэ, сахин хамгаалха ба хойшонхи уедоо дамжуулха, буряад арадай нгаа
хэлэ, ёЬо заншалнуудые, гуримуудые, ажабайдал болон абари чангыс сахин
хамгаалалга гээшэ Ехэ нааданай гол зорилгонууд болопо.

Шиидхэхэ гол асуудалиууд гэбэл:
- Эхэ орондоо унэн сэхээр хумуужуулгэ;
- Залуушуулай бэлиг элируулжэ, тэдэниис дэмжэлгэ;



- Можо нютагууд болон гурэн турэнуудэй хоорондын хилэ шадархи
харилсаануудые хугжеелгэ;

- ЯЬатан хоорондын ойлгосо бэхижуулгэ;
- Буряад орондо уйлэ ушарнуудтай холбоотой аяншалга хугжеелгэ;
- Байгал шадарай дайдын аяншалагшадые татасые дээшэлуулгэ;
- Тамирай ундэЬэн зуйлнуудые сахин хамгаалга;
- Элуур энхэ ажаЬуудал дэлгэруулгэ
- Буряадуудай ажахы эрхилэлгын ба ажабайдалаа тубхннуулгын эрхим
жэшээнуудые дэлгэруулгэ;

- Уралалда, уран зохёолдо, кинодо, мун ниитын ба ажахын
хугжэлтэнуудтэ Оросой Холбооной можо нютагуудта ба бусад гурэн
турэнуудтэ узэгдэЬэн эрхим туйлалтануудые харуулалга;

- Буряад арадай соёл дэлгэруулгэ;
- Хабаадагша булэгууд ба булгэмуудэй зохёохы дуршэло© андалдан

харилсаха эрхэ нухэсэл байгуулга;
- Арадай ундэЬэн уран бутээл байгуулгые хугжеелгэ.

5. Унгэргэлгые эмхидхэлгэ

Ехэ наада бухыдэнь хутэлэлгые Буряад Уласай Засаг Газарай 2015 оной
дурбэн Ьарын нэгэнэй 182-р дугаарай захиралтаар баталагдЬан Ехэ нааданда
бэлэдхэлэй ба тэрэниие унгэргэлгын Эмхидхэлэй хороон бэелуулхэ.

Ехэ наадан хоёр шатаар унгэрхэ. Шэлэн абалгын 1 шата — ажаЬуудаг
можо, нютагуудтаа 2016 оной табан Ьарын 22 болотор. Тугэсхэлэй 2 шата -
Оросой Холбооной Уласай Буряад Уласай Улаан-Удэ хотодо 2016 оной
долоон Ьарын 1-Ьээ 3 болотор.

Соёлой ба тамирай мурысеенуудтэ хабаадагшад тогтоогдоЬон гуримаар
мурысее эмхидхэгшэдэй сахим хаягаар нааданда хабаадаха тухай мэдуулгэ
2016 оной зургаан Ьарын 1-Ьээ орой болгонгуй оруулха. Хаягууд мурысее
унгэргэхэ дуримууд соо байха.

Буряад Уласта унгэрхэ Ехэ нааданай эмхидхэлэй гаргашанууд
Эмхидхэлэй хороондо даалгагдана. Харгы замай, хоол, хонолгын
гаргашануудые Ехэ нааданда хабаадагшадые эльгээЬэн тала ©ор дээрээ абаха.

6. Хабаадагшад

Буряад Уласай аймагуудай, Оросой Холбооной Уласай можо
нютагуудай, Монголом, Хитад Уласай Дотор Монголом бэеэ дааЬан аймагай
тулоелэгшэд, Оросой Холбооной Уласай, Дулдыданги бэшэ гурэнуудэй
Нэгэдэлэй ба бусад хари гурэнуудэй буряадуудай булэгууд Ехэ нааданда
хабаадаха аргатай.

Тулоолгэ бухэн албан ёЬоной тулеелгэЬее, хундэтэ тулеелгэЬео, соёлой,
тамирай тулоелгэнуудЬээ, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинуудэй
тулеелэгшэдЬее буридэхэ. :



Ехэ нааданда бэлэдхэлэй ба тзрэниие унгэргэлгын Эмхидхэлэй хороон
Буряад Уласай зугЬее тулеелгэнуудые угтажа абаха, хоол, хонолгоЬоо эхилээд
Ехэ нааданай асуудалнууд хурэтэр бухы шэглэлээр харюусалгатай байха
нюурнуудые томилхо.

7. Холбоо тогтоохо арганууд, мэдээсэлнууд

Утасууд:
Буряад Уласай Соёлой яаман: 8(3012)21-72-38, 8(3012)21-35-17, Е-пш1:

т!сгЪ @гш п&иКгЪ. ш;
Буряад Уласай Тамирай ба залуушуулай хэрэгуудээр яаман: (3012) 21-

75-29 (факс), 21-60-42. 21-44-68; Е-шаП: тшБроггтоШаоугЬ.ги
Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засаг Газарай

Захиргаанай Мэдээсэлэй-шэнжэлгын хороон: е-таМ: датзагаеуа.у(о)в:оугЬ.ги,
упат5агаеуа(о)уап(1ех.ги, утас: 8 (3012) 21-20-85, 21-43-63, 21-36-89.

Буряад Уласай «Арадай уран бэлигэй туб» гэЬэн соёлой бэеэ дааЬан
байгуулга: Е-таП: а11:аг.9:апагЬ(а)та11.ги, утас: 8 (3012) 45-59-14, 45-53-25;

Буряад Уласай «П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ уралалай дунда
мэргэжэлэй Ьургуули» гэЬэн Ьуралсалай эмхи: Е-та11: 03-1со1(о)та11.ги, угас: 8
(3012) 20-44-92, 8 (9021) 61-02-77;

Буряад Уласай «Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан» гэЬэн соёлой
бэеэ дааЬан байгуулга: Е-лш1: — 1сопЬ"игрое21б(а)та11.ш, 1соп]шг51сшд:(5)та11.ги,
угас: 8 (3012) 21-91-90, 21-48-57;

«Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьангай» дэргэдэхи «Уласай
мэдээсэлэй туб» баримтата ба уран Ьайханай кнногоор: Е-та11: Г1ст1с(а)таИ.ги,
ехехе1еп(о)йта11 .сот, утас: 8 (3012) 21-48-57

Буряад Уласай «Буряад Уласай ундэЬэтэнэй узэсхэлэн дэлгэдэг газар»
гэЬэн соёлой бэеэ дааЬан байгуулга: Е-таП: яшгеугЬСс&таИ.ш, }'тас: 8 (3012)
21-40-08,21-06-53.

Интернет-хаяг (Юртэмсын бусайдаЬан соо буудал): у/\ууу.а11агд;апалп^о



«АЛТАРГАНА-2016»
ГЭЬЭН БУРЯАДУУДАЙ УЛАСХООРОНДЫН

УНДЭЬЭН ЕХЭ НААДАНАЙ МУРЫСвОНУУДЭЙ ДУРИМ

НААДАНАЙ ЗОХЁОХЫ МУРЫСввНУУД
- «Буряад хунэй нэгэ удэр» гэЬэн арадай аман зохёолой

булгэмуудэй мурысвен;
- Буряад арадай дуу гуйсэдхэгшэдэй мурысвен;
— Ульгэршэдэй, магтаал шулэгуудые туурээгшэдэй мурысеен;
- Гоо басагадай «Дангина» мурысвен;
- Арадай гар урлалай узэсхэлэн;
- ХубсаЬа звхёогшодой харалга «Буряад хубсаЬан: ёпо заншал

ба оршон саг»;
- «Нангин бууса». Буряадуудай хубиингаа ажаЬуудал болен

ажахы эрхилэлгын эрхим жэшээнууд;
— Оршвн уеын буряад дуунуудые гуйсэдхэгшэдэй мурысеен;
- Буряад ирагуу найруулгаар мурысеен;
- Бэшэмэл худэлмэринуудэй мурысвен;
- Баримтата болон уран Ъайханай кино
- Гэрэл зураг буулгагшадай харалга-мурысеен;
- «Алтай саг». Сурбалжалагшадай худэлмэринуудэй мурысвен;
- Номуудай мурысеен.

«БУРЯАД ХУНЭЙ НЭГЭ УДЭР»
ГЭЬЭН АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛОЙ

БУЛГЭМУУДЭЙ МУРЫС9ОН

Мурысее эмхидхэгшэ: «Буряад Уласай уран бэлигэй туб» гэЪэн соёлой
бэе даанги эмхи зургаан

Мурысввнэй уг зорилгонууд:
• Арадай соёлой эрхим ёЬо заншалнуудые Ьэргээлгэ, сахилга болон
хугжоелгэ, аман зохёол ёЬо руунь хубилгахын тула таарамжатай байдал
байгуулгада туЬалалга;
• Буряад хэлэнэй, арадай заншалта ажабайдалай ба ухаан сэдьхэлзй
соёлой аяараа байдал дэлгэрэлгэдэ таарамжатай арга нухэсэл байгуулга;
• Уран Ьайханай булгэмуудэй гуйсэдхэлгын хэмжээнэй ургалтые
урмашуулга;
• Буряад арадай заншал гуримуудые харуулЬан арадай ундэЬэн уран
бутээл хугжовлгэ.
Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Арадай угсаатанай уг гарбалай (нютагай олондо мэдээжэ бодото аман

зохёолой эшэ ундэЬэнэй онсо илгаануудые тулоелхэ ёЬотой) талаар худэлдэг
аман зохёолой булгэмууд мурысеендэ хабаадаха.



Булгэмууд 20 хунЬее буридэхэ.
Тулеелгэ бухэнЬее аман зохёолой нэгэ булгэм хабаадаха.
Эдэ булгэмууд гэр булэнуудэй ба литын-уйлэдбэриин, арадай

Ьайндэрнуудэй, залуушуулай наадануудай, зоной Ьуудал байдалай
узэгдэлнуудэй хэЬэгуудые ундэЬеернь шэнэлЬэн зужэглэмэл наада
мурысеендэ табиха. Арадай аман зохёолой эрхим зуйлнууд (дуунууд, хатар,
хугжэмэй зэмсэгууд, магтаал соло туурээлгэнууд) эдэнэй тулэбуудтэ
оруулагдаха ётютой. Хэр угЬаа хойшо хабаадагшын можо нютагта абажа
ябаЬан тоглоо-нааданай хубсаЬа хунарта болон хэрэгсэлнуудтэ эдэ булгэмууд
онсо анхаралаа хандуулха зэргэтэй.

Наадан 20 минутын туршада ургэлжэлхэ зэргэтэй. УгтэЬэн сагЬаа улуу
гаргабал, эсэсэй дун доошолхо болохо.

Арадай заншалта соёлой элитэ мэдээжэ ажал ябуулагшадЬаа буридэЬэн
шуугшэдэй булэг булгэмуудэй наадые сэгнэхэ.

Сэгнэлтын эрилтэнууд:
• гуйсэдхэлгын еорсэ ба Конин тала;
• нааданай аман зохёол бодото, унэн зурхэнЬее гуйсэдхэгдэхэ ёЬотой;
• хизаар ороноо шэнжэлхы эли харагдапан шэглэл;
• тайзанай оршондо тааруулалга;
• заншалта хубсаЬан;
• нааданай хэрэгсэлнууд.

Энэ мурысеендэ хабаадахын тула 2016 оной 6 Ьарын 1 болотор
баталагдаЬан тухэлэй мэдуулгэ, сахим дэбтэр соо нааданай сагай ба ябасын
хубаари Арадай уран бэлигэй тубтэ а11аг§апагЪ@тши1.ш гэЬзк сахим
хаягаар оруулха.

Тиихэдээ нааданай сагай ба ябасын хубаариие шуугшэдэй булэгтэ гэжэ
саарЬан дээрэ тусгаар гаргаад, 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ
гудамжа, 32, РЦНТ гэЬэн хаягаар оруулха.

Туруушын гурбан Ьуурида гараЬан булгэмууд илагшадай
унэмшэлгэнуудээр, унэтэ бэлэгуудээр шагнагдаха.

«Алтаргана» Ехэ нааданай боложо байха уедэ Улаан-Удэ хотын
тайзанууд дээрэ тоглон хабаадаха эрхэдэ хуртэхэ.

Асуудалнуудаа 8 (301-2) 45-53-25 дугаарай хотын тогтомол утапаар. 8
(9021) 60-30-14 дугаарай гар утаЬаар холбоо тогтоожо шиидхэхэт.
Зонхилогшо - Гармаева Нина Будаевна.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн ундэЬэн Ехэ нааданай

«БУРЯАД ХУНЭЙ НЭГЭ УДЭР»
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур зааЬан мэду>'лгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Булгэмэй нэрэ
3. Хэнэй мэдэлэйб
4. Шуудан хаяг, утаКан/факс



5. Булгэмэй байгуулагдаЪан он
6. Хутэлбэрилэгшын обог, нэрэ, эсэгыы нэрэ
7. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Энэ нааданда хабаадаха тулэб
9. Хутэлбэрилэгшын нюур зааЬан дансын (паспорт) мэдээсэлнууд

10. Гэрэй хаяг:
11. Холбоо тогтоохо утапан
12. Моторой тэмдэг (гар узэг)
13. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг
14. Е-таМ:

БУРЯАД АРАДАЙ ДУУ
ГУЙСЭДХЭГШЭДЭЙ мурысеен

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй ту б
Мурысеенэй Ъанаашалга ба зорилгонууд:
Буряад арадай соёлой баялиг сахин хугжеехэ, буряад арадай дуунуудые

болон тэдэниие олон ондоо нютаг можонуудай гуисэдхэлгын маягуудые
дэлгэруулхэ, арад соо тиимэ ехээр дэлгэрээгуй дуунууд болон дуушадые
элируулгэ, тэдэнэй бэлиг шадабариие мулин Ьайжаруулга.

Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Туяеелгэ бухэн доро угтэЬэн наЬанай дурбэн булэгтэ гуйсэдхэгшые

табиха эрхэтэй:
• 1 булэг: 7-14 наЬа оруулан
• 2 булэг: 17-30 наЬан оруулан
• 3 булэг: 31-50 наЬан хурэтэр
• 4 булэг: 51 напанЬаа дээшэ.

Тулеелэлгэ бухэн наЬанай булэгтэ нэгэ дуушаниие табиха эрхэтэй.
Мэргэжэлтэ дуушад, дуушадай тусхай Ьургуули тугэсэЬэн, хугжэмэй

мэргэжэлтэ булэгуудтэ ажалтай хунууд хабаадуулагдахагуй. Тиихэдэ урда
жэлнуудэй мурысеенуудтэ наЬанай ондоо хугасаада илажа гарагшад
хабаадажа болохо.

Мурысеен хоёр шатаар унгэргэгдэхэ.
Мурысеендэ хабаадагша хоёрдохи шатада дабтагдахагуй г)'рбан дуу

бэлдэхэ. Хабаадагша абяа тодожо, сахим тухеэрэлгэ руу дамжуулдаг хэрэгсэл
(микрофон, фонограмма) угы дуулаха дуулаха. Мурысеенэй гол эрилтэ -
гуисэдхэгшын еерынгее можо нютагай дуу гуисэдхэлгын маягта тааралдал.

1-дэхи шата:
1. Эндэ мурысеендэ хабаадагша еерыгее, уг гарбалаа 1 минутый туршада

мэдуулжэ хеерэхэ.



2. Хабаадагша хоорондоо адли бэшэ хоёр дуу дуулаха, тиихэдээ нэгэ
дуугаа хугжэмэи арадаи зэмсэг дахажа, ыугеедэ дуугаа тиимэ зэмсэг угыгеер
дуулаха.

2-дохи шата:
1. Хабаадагшад урда сагай уртын буряад дуу гуйсэдхэхэ.
Сэгнэлтын эрилтэнууд:

• Гуйсэдхэгшын бэлигэй шэнжэиууд;
• Тайзан дээрэ зохидоор, зужэгшын тухэлтэй байлга;
• Дуунуудайнь мурысеенэй дуримэй эрилтэнуудтэй зохилдол;
• ХубсаЬан (арадаи маягтай);
• Дуунай бии болоЬон уе (танай багсаамжаар)

Мурысеенэй дунгуудые гаргалга:
Туруушын гурбан Ьуурида гараЬан гуйсэдхэгшэд наЬанайнгаа илгаа соо

илагшадай Унэмшэлгэнуудээр, унэтэ бэлэгуудээр шагнагдаха. Эмхидхэлэй
хорооноор «Арадаи абдарЬаа» гэжэ тусхай шагнал байгуулагдана.
Мурысеендэ хабаадалгые хугжэмэи талаар, дуунай мэргэжэлээр, арадаи
заншалта соёлой талаар мэдзэжэ ажал ябуулагшадЬаа буридэЬэн шуулгын
булэг сэгнэхэ.

Мурысеендэ хабаадахын тулее:
- дурадхагдаЬан тухэлеер мэдуулгэ бариха;
— зохёохы намтар;
- сахим тухэлеер гэрэл зурагаа оруулха.
Мурысеендэ хабаадахын тулее 2016 оной б Ьарын 1 болотор

баталагдаЬан тухэлэй нюур зааЬан мэдуулгэ арадаи уран бэлигэй
тубтэ 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ гудамжа, 32, РЦНТ гэЬэн
хаягаар, тиихэдэ а11аг§апагЬ@ггш1.ш гэЬэн сахим хаягаар оруулха.

Энэ мурысеендэ хабаадагшад «Алтаргана-2016» Ехэ нааданай ябажа
байха уедэ Улаан-Удэ хотын талмайнууд болон ендэрнууд дээгуур болохо
тоглолтонуудта хабаадаха, тиихэдэ мэдээжэ ажал ябуулагшадай мэргэжэлэй
дуршэлеер хэшээлнууд, зохёохы уулзалганууд боложо байхаар
хараалагданхай.

Асуудалнууд гараха байха. 8 (301-2) 45-53-25, 8 (9021) 60-30-14,
89085914939 гэЬэн утаЬануудаар холбоо тогтоожо, зонхилогшо Дондукова
Дагзама Дондуковнапаа харюунз^удые абаарайт.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн ундэЬэн Ехэ нааданай

«БУРЯАД АРАДАИ ДУУ ГУЙСЭДХЭГШЭД»
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур заапан мэдуулгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гуйсэдеер
3. ТурэЬэн удэр, 1аара3 жэл
4. Уг гарбал
5. НаЬанай ямар булэгтэ хабааданаб? ̂ __^ _^



б. Мэргэжэл (хаана, хэзээ, ямар Ьургуули ямар мэргэжэлээр тугэсхееб)

8. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд
9.
8. Холбоо тогтоохо утаЬанай дзтаар (заатагуй)
9. Нюур зааЬан дан сын (паспорт) мэдээсэлнууд
] О.ИНН
11. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар __
12. Гуйсэдхэлгын тусэб
13. Дуушанда наадажа угэгшэ хугжэмшэдэй обог, нэрэ, эсэгын нэрэ

14. Мэдуулгэ бэшэЬэн саг: он, пара, удэр: 2016 оной Ьарын «_ _»
15. Танай ажамидаралда болоЬон Ьонин ушарнууд:

УЛЬГЭРШЭДЭЙ, МАГТААЛ ШУЛЭГУУДЫЕ
ТУУРЭЭГШЭДЭЙ мурысеен

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй туб
Мурысеенэй уг зорилгонууд:

• Ульгэршэд болон магтаал шулэг туурээгшэдэй гуйсэдхэлгын Ьургуули
сахиха хэрэгтэ али болохоор туЬалалга;

• Онсо еерсэ гуйсэдхэгшэдые, туурээгшэдые элируулгэ, тэдэнэй мэргэжэл
шадабариие нарижуулга;

• Айхабтар баян аман зохёолтой танилсуулга, туурээгшэдэй уран аргые
мэдээжэ болгон дэлгэруулгэ.

• Бэрхэ гуйсэдхэгшэдЬее Ьургаал абалга, зохёохы харштсаан, ' ульгэр
туурээлгын аялгануудай баян тала, шулэглэмэл хурса угуулэл — эдэ бугэдые
элируулгэ.

Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Ганса гансаараа гуйсэдхэн туурээдэг ульгэршэд, буряад магтаал шулэг

(магтаал, соло, бара) уран гоёор уншагшад (тулеелгз бухэнЬее нэгэ
хабаадагша) наЬанай хоёр илгаагаар мурысеендэ хабаадаха:

1-дэхи булэг - 7-Ьоо 18 болотор наЬанай;
2-дохи булэг— 19-Ьээ дээшэ наЬанай.
Мурысеен нэгэ шатаар унгэргэгдэхэ. Гуйсэдхэгшэ бухэн нэгэ ульгэрЬее

хэЬэг уран гоёор, Ьайхан найруулгатайгаар туурээхэ (10-15 минута), тиигээд
магтаал шулэгэй зохёолнуудые еерынгее дураар гуйсэдхэхэ (энэнь 3
минутаЬаа дээшэ байха ёЬогуй). Тиихэдээ нютаг нютагайнгаа гуйсэдхэхэ ёЬо
заншалые хараада абаха шухала. Хуур гу, али морин-хуур дээрэ наадажа
байгаад ульгэрнуудые туурээжэ болоно. МиндаЬан дээрэ бэшэгдэЬэн аялга
хугжэмые хэрэглэжэ болохогуй. Хабаадагшадай ээлжээн жээрэб таталгаар
тодорхойлогдохо.



Мурысеендэ хабаадалгые арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал
ябуулагшадЬаа буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ.

Сэгнэлтын эрилтэнууд:

• Гуйсэдхэлгынгээ уран шадабаряар шагнагшадай анхарал эзэлжэ,
тэдэниие ульгэрэйнгее оршондо оруулга;

• Хэлэлгын, дуулалгын ба хугжэмэй талаар шадабаринууд;
• Гуйсэдхэлгын еерсэ ба дабтагдашагуй тала;
• Зужэгшын маяг гаргалга;
• ХубсаЬан.
Гурбаы эрхим хабаадагшад илагшын унэмшэлгэнуудээр урмашуулагдаха.
Энэ мурысеендэ хабаадахьш тула 2016 оной 6 Ьарын 1 болотор

баталагдаЬан тухэлэй мэдуулгэ 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ
гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй тубтэ
аКагд;апагЬ(а)таг1.ги гэЬэн сахим хаягаар оруулха, 8 (301-2) 45-51-35, 45-56-40
дугаарай хотын тогтомол утаЬаар, 8 (9021) 60-30-14 дугаарай гар утаЬаар
холбоо тогтоожо асудалнуудаа шиидхэхэт. Зонхилогшо - Токуренова Нина
Гармаевна.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн ундэЬэн Ехэ нааданай

«УЛЬГЭРШЭД БОЛОН МАГТААЛ ШУЛЭГ ТУУРЭЭГШЭД»
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур зааЬан мэдуулгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгьга нэрэ гуйсэдеер

3. ТурэЬэн он, Кара, удэр
4. Уг гарбал
5. Ажалладаг, Ьурадаг газар
6. Эзэлдэг тушаал
7. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Мурысеендэ гуйсэдхэхэ тулэб
9. Мэдээсэл абаЬ.ан газар (Обог; нэрэ, эсэгын нэрэ гу, али хэблэл)

10. Нюур зааЬан дансын (паспорт) мэдээсэлнууд
11. ИНН
12. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар
13. АжаКуудаг газарай хаяг
14. Холбоо тогтоохо утаЬанай дугаар
15. Моторой тэмдэг (гар узэг)
16. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг
17. Е-та11:
18. Танай ажамидаралда болоЬон Ьонин ушарнууд
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ГОО БАСАГАДАЙ «ДАНГИНА» МУРЫСвОН

Мурысвв эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй туб
Мурысвенэй уг зорилгонууд:

• Буряад арадай заншалта соёл, хэлэ пгудалалгада, уран бутээлдэ, гоё
Ьайханиие сэгнэлгэдэ залуушуулай анхарал хандуулга;

• Зохёохы Ьэдэбтэй залуушуулай дундаЬаа шэнэ нэрэнуудые
тодоруулга;

• Залуушуулай зохёохы эрмэлзэл урмашуулга, гуйсэдхэлгын арга
шадал Ьайжаруулга.

Мурысвв унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Мурысеендэ тулеелгэ бухэнЬее 16-Ьаа 20 хурэтэр наЬанай нэгэ нэгэ

басаган хабаадуулагдаха. Буряад хэлэ заатагуй мэдэхэ ёЬотой.
Мурысве унгэргэлгын гуримууд:

• 1-дэхи удэр. 10:00 сагЬаа - шэлэн абалгын шата;
• 2-дохи удэр. 10:00 сагЬаа - тугэсхэлэй шата, шагналнуудые

гардуулга.
Сэгнэлтын гвл хэм хэмжуур:

• Зохидоор ба еерсэ маягаар еерыгее харуулалга;
• Тухэл шарайн зохид тала;
• Буряад хэлэ, ёЬо заншалнууд ба гуримуудые мэдэлгэ;
• Оюун ухаан, сэдьхэлэй сэнэг;
• Дуу, хатар гуйсэдхэхэ шадабари.

Мурысвенэй тулэб:
1. «Магтан дуулая угаа, нтотагаа». вер тухайгаа, турэл нютаг, уг гарбал

тухайгаа урлалай элдэб шэглэлнуудые, тэрэ тоодо буряад дуунай нэгэ бадагые
гуйсэдхэлгэтэйгеер, уран хурса хеереее оруулЬан онсо версэ соносхол-
урилга. Энэ шатада хабаадагшын арадай хубсаЬан ©ерын можо нютагай маяг
тухэлтэй байха зэргэтэй. 3 минуутын туршада;

2. «Сэдьхэлэй баяр». УндэЬэн хатар гуйсэдхэлгэ. Туе бужэгэй миндаЬан
дээрэ бэшэгдэЬэн аялга хугжэм сахим дэбтэр соо гу, али СО дээрэ угтэхэ.
Сагынь - 2 минута;

3. «Оюун ухаанай уута». Буряад арадай туухэ, заншал гуримуудые,
угсаатанайнгаа эдеэ хоол мэдэлгээр мурысеен;

4. «Аялга дуумни». Буряад дуу эрхим Ьайнаар гуйсэдхэлгын мурысеен.
Сагынь - 3 минута хурэтэр;

5. «Каргама толон». Удэшын гоёлой хубсала хунар ба гоёлтонуудьге
(мунеенэй буряад хз'бсаЪа хунараа, уЬэеэ гоё Ьайханаар заЬуул!1анааэ гоёолто
зуудхэлнуудээ) харуулалга.

Туруушын эрхим гурбан хабаадагшад илагшьш унэмшэлгеер, унэтэ
бэлэгуудээр шагнагдаха.

Мурысеендэ хабаадалгые арадай заншалта соёлои талаар мэдээжэ ажал
ябуулагшадЬаа буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ.

Мэдуулгэ угэхэ болзор
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Энэ мурысеендэ хабаадахын туда 2016 оной б Ьарын 1 болотор
баталагдаЬан тухэлэй мэдуулгэ 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ
гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй
тубтэ а11ж2апагЬ(о)таП.ги. гэЬэн сахим хаягаар оруулха. Утасын
дугаар: (83012) 45-57-44, 45-51-35, 8(950)380-11-75. Зонхилогшо -
Цыремпилов Алексей Станиславович

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн ундэЬэн Ехэ нааданай

ГОО БАСАГАДАЙ «ДАНГИНА»
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур зааЬан мэдуулгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гуйсэдеер

3. ТурэЬэн он, Ьара, удэр
4. Уг г ар бал
5. Ажалладаг, Ъурадаг газар
6. Эзэлдэг тушаал
7. Мурысеенууд, харалгануудтахабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Мурысеендэ гуйсэдхэхэ тусэб
9. Мэдээсэл абаЬан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гу, али хэблэл)

10. Нюур заапан дансын (паспорт) мэдээсэлнууд
П.ИНН_ _____ ^_
12. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар __
13. АжаЬуудаг газарай хаяг
14. Холбоо тогтоохо утаЬанай дугаар
15. Моторой тэмдэг (гар усэг) _^_^_^______^_^___
16. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг
17. Е-шаП
18. Танай ажамидаралда болоЬон Ьонин }'шарнууд

АРАДАЙ ГАР УРЛАЛАЙ УЗЭСХЭЛЭН

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй туб
Узэсхэлэн-мурысеенэй уг зорнлгонууд:
• Евраази тубидэ нэгэ дороо ажаЬуудаг элдэб янзын буряад булэгуудэй

уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бутээлнуудэй эрхжм
заншалнуудые ургэнеер харуулалга;

• уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бутээлнуудэй талаар
арадай уран дархашуулай шэнэ нэрэнуудые элируулгэ;

• буряад арадай уран дархашуулай согсолбори байгуулга;
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• хуршэ можо нютагуудаар ба хари оронооршье ажаЬуудаг буряад
дархашуулай хоорондоо Ьаадгуй харилсаанай оршон байгуулга;

• дархашуулай мэргэжэлэй талаар шадабариие дээшэлуулгэ;
Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Узэсхэлэндэ хабаадагшад:
• уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бутээлнуудэй талаар

бэлигтэн;
• уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бутээлнуудэй талаар

зохёохы ажалтай булэнууд;
• уран барималнуудай урлалай ба арадай уран бутээлнуудэй талаар

зохёохы ажалтай булгэмууд.
ТабигдаЬан зохёол бутээлнуудэй уран Ьайханай шанар, Ьанаашалга

бодолой онсо оорсэ тала узэсхэлэн-мурысеонэй гол эрхэ нухэсэл болоно.
Удаадахи гаршагуудаар буряад ундэЬэн гар урлалнуудай дархашуулай,

бэлигтэнэй зохёолнууд тулеелгэ бухэнпее узэсхэлэндэ табигдаха гэбэл:
• модо отолжо, Ьиилэжэ мун уйЬеер бутээЬэн уран зуйлнууд;
• тумэр дабтажа, шудхажа, Ьиилэжэ бутээпэн уран зуйлнууд;
• зеелэн эдээр бутээЬэн уран зуйлнууд (булгайр, арЬан, Ьэеы, адуунай

пуул, дэлЬэн, буд);
• буряад зураг;
• угсаатанай тухэл шэнжэтэй гарай бэлэгууд;
Узэсхэлэн-мурысеенэй оршондо тулеелгэ бухэндэ уран зуйлнуудээ

харагшын нюдэн дээрэ бутээхэ арга олгогдохо. Тиихэдээ уран дархан
дарханай заншалта хубсаЬатай, уран бутээлээ дархалха еерын эд хэрэгсэлтэй,
зэмсэгуудтэй, бутээлээ дэлгэхэ тухеэрэлгэтэй байха ёЬотой.

Тулеелгэ бухэн узэсхэлэндэ дэлгэЬэн уран бутээлнууд тухайгаа хеерэжэ
угэхэ (5 минута хурэтэр).

Узэсхэлэн-мурысеенэй дунгуудээр энэ урлалаар ойлгосо-мэдэсэтэй
шуугшэдэй булэг мурысеенэй заабари буридэ 3-3 илагшадые тодоруулжа,
тэдээндэ илагшын унэмшэлгэ, унэтэ бэлэгууд барюулагдаха.

Мэдуулгэ угэхэ болзор:
Энэ мурысеендэ хабаадахын тула 2016 оной 6 Ьарын 1 болотор

баталагдаЬан тухэлэй мэдуулгэ 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ
гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй тубтэ оруулха. Утасын
дугаар: (83012) 45-55-82, аИагеапагЬ(о)тпа11.ги. сахим хаяг. Зонхилогшо -
Эрдынеева Саржана Дашинимаевна.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн ундэЬэн Ехэ нааданай

«АРАДАЙ ГАР УРЛАЛАЙ УЗЭСХЭЛЭН»
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур зааЬан мэдуулгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гуйсэдоер
3. ТурэЬэн он, Ьара, удэр
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4. У г г ар бал
5. Ажалладаг, Ьурадаг газар
6. Эзэлдэг тушаал
7. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Мэдээсэл абаЬан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гу, али хэблэл)
9. Нюур зааЬан дансын (паспортын) мэдээсэлнууд
Ю.ИНН
11. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар
12. АжаЬуудаг газарай хаяг ____^ ___
13. Холбоо тогтоохо утаЬанай дугаар
14. Е-таП:
15. Урда уеын туйлалтанууд
16. Ажабайдалда тохёолдоЬон Ьонирхолтой уйлэ хэрэгууд

ХУБСАЬА ЗОХЁОГШОДОЙ ХАРАЛГА
«БУРЯАД ХУБСАЬАН: ЁЬО ЗАНШАЛ БА ОРШОН САГ»

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй туб
Мурысеенэй уг зорилгонууд:

— Буряад зоной заншалта хубсаЬа урлаха, эсхэхэ ба оёхо арга шадабарида
угсаатанайнгаа онсо еерсэ ёЬо заншалнуудые сахилга бахугжеелгз, ургажа
ябаа уетэн болон залуушуулые арадай соёлой хэдэн зуугаад жэлнуудЬээ
нааша ерэЬэн заншалнууд дээрэ ундэЬэлэн хумуужуулгэ;
— версэ ундэЬэн хубсаЬа зохёон байгуулха ба оёхо хэрэгые сахин
хугжеелгэ;
- Буряад зоной хубсаЬанда хабаатай, зохихо элдэб хэрэгсэлнуудые,
шэмэглэлэй зуйлнуудые оруулалсан, хубсаЬанай тухэлэй мунеенэй
эрилтээр хубсаЬанай эрхим Ьайн тухэл маягуудые байгуулга;
- Нютаг нютагай буряад угсаата зоной жэлэй дурбэн сагта умдэхэ
хубсаЬанай маяг тухэлые, онсо илгаа шэнжэнуудые ургэнеер харуз^лалга;
- ХубсаЬа урлаха, эсхэхэ ба оёхо талаар уран бэлигтэй шэнэ зохёогшодые
болон шадамар бэрхэ оёдолшодые элируулгэ.

Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба гурим:
Мэргэжэлтэ хубсаЬа зохёогшод, хубсаЬа зохёон байгуулдаг байшангууд,

зохёохы булэгууд, урлалай дээдэ гартан мурысеендэ хабаадаха. Мунее уеын
буряад хубсаЬанай мурысеен иимэ заабаринуудтай:

- Заншалта хубсаЬан;
- Мунее уе сагта тааруулЬан хубсаЬан;
™ «Уе сагайнгаа урда» маягай хубсаЬан.
Заншалта хубсаЬа тайзан дээрэ юрын зон харуулха. Харин мунее уе сагта

тааруз'лЬан болон «Уе сагайнгаа урда» маягай хубсаЬа мэргэжэлтэ хубсаЬа
зохёогшодые, хубсаЬа зохёон байгу^шдаг байшангуудай "модель" басагадые
хубсаЬа харлганда хабаадуулхыетнай дурадханабди.
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Мурысеенэй дунгуудээр нэрлэгдэЬэн заабари буридэ 3-3 хуыдэ
илагшын унэмшэлгзнууд, унэтэ бэлэгууд барю)'лагдаха.

Мурысеендэ хабаадалгые хубсаЬа зохёохо, узэмжэдэ табиха талаар,
тиихэдэ арадай заншалта соёлой талаар мэдээжэ ажал ябуулагшадЬаа
буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ.

Сэгиэлгын эрилтэнууд:

• ХубсаЬанай тухэлэй мунее уеын дэлхэйн эрилтэнуудые ундэЬэн
хубсаЬанда шадамараар тааруулалга;

• Хубсапан оёгдоходоо сэбэрээр бутэпэн байха ёЬотой;
« Унгэнуудынь зохидоор таараЬан байха;
• Зохид дурэ байгуулхын тулее зуудхэл гоёолтонууд, хубсаКанай

хэрэгсэлнууд, малгай, гутал зохидоор тааралдаха ёЬотой;
Мурысеендэ табигдаЬан худэлмэринууд 10 балл хурэтэр сэгнэгдэхэ.

Мэдуулгэ угэхэ болзор:
Энэ мурысеендэ хабаадахьш тула 2016 оной б Ьарын 1 болотор

баталагдаЬан тухэлэй мэдуулгэ 670031, Улаан-Удэ хото, Красногвардейскэ
гудамжа, 32, РЦНТ хаягаар байдаг арадай уран бэлигэй тубтэ оруулха. Утасын
дугаар: (83012) 45-55-82, а31аг§алагЪ@та11.ги. сахим хаяг. Зонхилогшо -
Чимитова Маргарита Лудуповна.

Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
хубсаЬа зохёогшодой харалга

«БУРЯАД ХУБСАКАН: ЁКО ЗАНШАЛ БА ОРШОН САГ»
нюур зааЬан мэдуулгэ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гуйсэдеер

3. ТурэЬэн он, Ьара, удэр
4. У г гар бал
5. Ажалладаг, Ьурадаг газар
6. Эзэлдэг тушаал
7. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Мэдээсэл абаЬан газар (Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ гу, али хэблэл)

9. Нюур зааЬан дансын (паспорт) мэдээсэлнууд
Ю.ИНН
11. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар
12. АжаЬуудаг газарай хаяг
13. Холбоо тогтоохо утаЬанай дугаар
14. Моторой тэмдэг (гар узэг)
15. Харгоусалгата нюурай моторой тэмдэг
16. Е-таП:
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«НАНГИН БУУСА»
БУРЯАДУУДАЙ ХУБИИНГАА АЖАЬУУДАЛ

БОЛОН АЖАХЫ ЭРХИЛЭЛГЫН ЭРХИМ ЖЭШЭЭНУУД

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай арадай уран бэлигэй туб
1. Юрэнхы дуримууд
1.1. Буряадуудай хубиингаа ажаЬуудал болон ажахыгаа эрхилэлгын эрхим

жэшээнуудые харуулалга буряадуудай «Алтаргана-2016» гэЬэн
уласхоорондын Ехэ нааданай уедэ унгэрнэ.

1.2. Харалгые эмхидхэлшэд, хутэлбэри бэелуулэгшэд, унгэргэгшэд
гэхэдэ, Буряад Уласай худее ажахыы ба эдеэ хоолой яаман, Ородой
Холбооной Уласай Эрдэмэй Академиин Сибиириин таЬагай Буряадай
Эрдэмэй туб, В. Р. Филипповай нэрэмжэтэ Буряадай Худее ажахын академи,
«Буряад ороной худее ажахы эрхилэгшэдэй нэгэдэл» ба Буряадай арадай уран
бэлигтэнэй улас турыы харьяата туб.

1.3. "Буряадуудай заншалнуудай ундэЬэн дээрэ ажаЬуудал болон ажахы
эрхилэлгын байдал, арга боломжо болон ерээдуй" гэЬэн асуудалаар тухэреэн
шэрээ унгэргэхэ гуримаар унгэргэгдэхэ. Хабаадагша булэг бухэн ажабайдалаа
зураглан, 20 минуутаЬаа дээшэ бэшэ видеофильм дэлгэстэ харуулха.

1.4. Тухэреэн шэрээдэ ажахы эрхилэгшэд, худее ажахын мэргэжэлтэд,
эрдэмтэд, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнууд хабаадаха.

2. Харалгын Ьанаашалга ба зорилгонууд:
2.1. Худеегэй эрхим байдалтайшуулые мэдээжэ болгон дэлгэруулгэ энэ

харалгын гол Ьанаашалга болоно.
2.2. Харалгын зорилгонууд:
- Мал ажахы эрхилэлгын аша урэтэй талые харуулалга;
— худеегэй малшанай дурэ Ьайн таланЬаань харуулалга;
— худеегэй хубиин ажахы эрхилдэг булэнуудтэ мэдээсэлэй шэнэ онол

аргануудые ба Интернет нэбтэруулгэ, тэдэнэй ажаЬуудал ба ажахы
эрхилэлгэдэ хзрэгтэй эд хэрэгсэлнуудээр хангалга;

— газартаа бодолготой наринаар хандалга ба хэрэглэлгэ, байгаалидаа
гамтай наринаар хандалга, шэнэ онол аргануудые шадамар бэрхээр, аша
урэтэйгеер нэбтэруулгэ.

3. Харалга бэлдэлгын ба унгэргэлгын шатанууд:
3.1. Харалга-мурысеен 2015 оной юЬэн Ьарын нэгэнЬээ гурбан шатаар

унгэрхэ.
1-дэхи шата — 2015 оной юЬэн Ьарын нэгэнЬээ сэнхир дэлгэстэ жэлэй 4

сагай зураг буулгалга;
2-дохи шата - 2016 оной зургаан Ьарын 1 болотор сэнхир дэлгэстэ

буулгагдаЬан зурагта элидхэл бэлдэхэ;
3~дахи шата - харалгада хабаадаха тухай мэдуулгэ 2016 оной зургаа

Ьарын б болтор. 2016 оной зургаан Ьарын 7-Ьоо зургаан Ьарын 30 болотор
харалгын дун гаргалга.

3.2. Ажахы эрхилэлгын ашаг урэ. Харюулалгын аргаар мал ажал
эрхилэлын заншалнуудай ундэЬэн дээрэ ажахы эрхилэлгын ашаг урэ.
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3.2.1. Байдал Ьуудалдаа, ажахы тойрон барилгадаа гамтайгаар, нюдэндэ
уринаар хандаса, ажалдаа еерынгее хандасые зохидоор тааруулалга;

3.2.2. УйлэдбэрилэгдэЬэн ба худалдаанда гараЬан эдэй унгэрЬэн жэлтэй
сас}'улхада дээшэлпэн ушар;

3.2.3. 2014-2015 онуудай туршада ажалай Ьууринуудые бии болголго;
3.2.4. хубиингаа ажабайдал ба ажахы эрхилэлгэдээ мунее уеын онол

аргануудаар мэдээсэл нэбтэруулгэ бахэрэглэлгэ;
3.2.5. адуу малай тоо толгойн олошоролго;
3.2.6. уйлэдбэридее муыее уеын онол аргануудые хэрэглэлгэ;
3.2.7. Эд буйлуулха ба худалдаха дуршэл.
3.3. Ажахы эрхилэгшын мунее уеын гэр байра
3.3.1. АжаЬуудаг гэрээ, бусад барилгануудаа болон буусаяа болбосон

тухэлтэй болголго;
3.3.2. Бэе махабадта хорогуй элшэ хусэ хэрэглэлгэ, тэдэниие хэрэглэхэ

мунее уеын онол арганууд;
3.3.3. Ажахы эрхилзлгэдээ мунее уеын мэдээсэлэй онол аргз'нуз'дые

нэбтэруулгэ.
3.4. Ажахы эрхилэгшын гэр булэ
3.4.1. Ажахы эрхилэгшын булын гуйсэд, дуурэн тала;
3.4.2. Булын олон хуугэдтэй, тэдэнээ хумуужуулгэ харз'улЬ.ан тала;
3.4.3. Ажахы эрхилэгшын булэдэ турэлэй ба ажалай холбоон;
3.4.4. Ажахы эрхилэгшын булэдэ уе дамжаЬан холбоон, аха наЬатанаа

хундэлэлгэ;
3.4.5. Ажахы эрхилдэг булын ниитэ эдэбхи уусхэл, тосхонойнгоо

ажабайдалда оруулдаг нулеен.
4. «Алтаргана-2016» гэЪэнУласхоорондын нааданда хабаадаЬан можо

нютаг бухэнЪее нэгэ ажахы оруулагдаха.
1. Худее ажахы эрхилжэ эд уйлэдбэрилдэг, худалдадаг, Уласхоорондын

"Алтаргана-2016" нааданда хабаадажа байЬан можо нютаг орондоо
буридхэлдэ абтаЬан ажахы. харалгада хабаадуулагдаха.

2. Харалгада хабаадаха гуримууд ба хэрэгтэй дансанууд:
- мэдуулгэ;
- элидхэл;
- ажахыгаа, гэр булынгее байдал бухы талаЬаань харуулЬан дэлгэстэ

буулгагдаЬан зураг
3. Хэрэг дансанууд тусагаар даалгабаритай булэгтэ саарЬан дээрэ ба

сахим аргаар ору>глагдаха.
— хэрэг дансануудаа сахим аргаар оруулхадаа ЛУого! хэбтэ ор^лаад, иимэ

хаягаар ябууларайт: ЬЬа1гЫгоу(а)уапс1ех.ги
4. Хабаадагшадай оруулЬан мэдээсэлнууд дун гаргалгаЬаа бэшэ газарта

хабаадагшын зубшеел угы хэрэглэгдэхэгуй.
5. Мурысее эмхидхэгшэд:
5.1. харалгада хабаадаха асуудалнуудаар ойлгууламжын худэлмэри ба

зубшэл унгэргэнэ
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5.2. харалгада хабаадаха гэжэ оруулЪан хэрэг даясануудыень
гуримшуулга

5.3. Бэлэдхэл ябуулна гэбэл:
- тусагаар даабаритай булэгэй хараха хэрэг дансануудые;
- харалгын дунгуудээр олондо мэдээсэл тараадаг эмхинуудые

мэдээсэлнуудээр хангалга.
Харалгада хабаадалгые бэлдхэлдэ, хабаадалгада эбээн тэдхэгшэдэй

анхарал хандуулга.
5.4. Илажа гарагшадта шагналнуудые гардуулгые эмхидхэлгэ
6. Харалга унгэргэлгэ ба дун гаргалга
6.1. Дун гаргаха эрхэтэй тусгаар шуугшэд харалгын дун гаргажа, 3

илагшадые тодоруулна.

«НАНГИН БУУСА»
Буряадуудай хубиингаа ажаЬуудал

болон ажахыгаа эрхилэлгын эрхим жэшээнууд
гэЬэн мурысеендэ хабаадаха тухай нюур зааЬан мэдуулгэ

Элидхэлшэ
Хубиин ажалай буусын байдаг газар (аймаг, тосхон)

АжаЬуудаг газар_
Шуудан хаяг
УтаЬанай дугаар (тогтомол утаЬан, гар 3'таЬ.ан)
Сахим хаяг
Хубиин ажахы толгойлогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ

ОРШОН УЕЫН БУРЯАД ДУУНАЙ МУРЫС09Н

1. Юрэнхы дуримууд
1.1. Мурысее эмхидхэн байгуулагша - «П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ

урлалай дунда мэргэжэлэй Ьургуули» гэЬэн Буряад Уласай Ъуралсалай бэеэ
дааЬан эмхи зургаан.

1.2. Мурысеенэй зорилгонууд:
Оршон уеын дуунуудые гуйсэдхэлгые хугжеехэ, уран Ьайханай талыень

ургэхэ, дуушадай шадабари дээшэлуулхэ, залзо7 ДЗО^шаДые дэмжэхэ, бэлигтэй
залуушуулые элируулхэ Ьанаашалгаар унгэргэгдэнэ.

Мурысеенэй зорилго: буряадуудай оршон уеын ундэЬэн дээрэ дуу
гуйсэдхэлгын соёл ба шадабариие бэе бэенЬээ халан абалга, бага тайзанай
хэмжууртэ дуунуудые гуйсэдхэлгые дэлгэруулгэ, шэнэ дз^ушад болон
булгэмуудые элируулгэ ба али болохоор дэмжэлгэ, холо ойрын орон
нютагуудтай соёлой талаар харилсаагаа ургэдхэлгэ, зохёохы дуршэлее халан
абалга, шэнэ зохёохы тулэбуудые байгуз^лгые дэмжэхэ.

2. Мурысеенэй дуримууд ба гуримууд:
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2.1. Бэлигтэй гуйсэдхэгшэд, дуунай ямаршье турэл зуйлдэ хамаагуй,
мурысеендэ уригдана.

2.2. Мурысеен иимэ нэрлэгдэЬэн заабаринуудаар унгэрхэ:
2.2.1. Оршон уеын (эстрадна) буряад дуу гуйсэдхэгшэд;
2.2.2. Оршон уеын буряад дуу зохёогшод;
2.2.3. Дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаЬан дуун
2.3. Оршон уеын буряад дуу гуйсэдхэгшэд наЬанай хоёр булэгтэ

хубаарха:
• 1 булэг - 7-Ьоо 14 наЬа орз^'лан;
• 2 булэг - 17 наЬанЬаа дээшэ.
2.4. Наадан-мурысеендэ хабаадагша маяг болон удхаараа хоёр ондоо

дуунуудые тушааха ёЬотой.
2.5. «Оршон уеын буряад дуу зохёогшод» гэжэ нэрлэгдэЬэн мурысеенэй

заабарида 2014 онЬоо эхилжэ бэшэгдэЬэн дуунууд орохо ёЬотой. Эндэ хугжэм
ба угэнуудые зохёогшод сэгнэгдэхэ. Зохёогшод бэшэгдэЬэн хугжэм
угэнуудтэйнь Рта1е, 81Ъе1шз гэЬэн хэб соо тушааха. Дуунай угэнууд саарЬан
дээрэ мун сахим аргаар тушаагдаха.

2.6. «Дэлгэстэ харуулхаар буулгагдаЬан дуун ~ видеоклип» гэжэ
нэрлэгдэЬэн заабарида 2014 онЬоо эхилжэ бэшэгдэЬэн дуун абтаха. Дуун
буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэЬэн байха. Дуун 2016 оной нэгэ Ьарын нэгэнЬээ
дурбэн Ьарын 30 болотор 03-1со1(а?пш1.ш гэЬэн сахим хаягаар орз'улагдаха
ёЬотой. Мурысее эмхидхэгшэд 2016 оной табан Ьарын нэгэнЬээ зургаан Ьарын
30 болотор тэрэ дууень юртэмсын бусайдаЬан соо у/\ууу.а!1:ап;апа.ш& буудалда
оруулха, харагшадай ЬайшааЬан тзмдэгээр сэгнэгдэхэ.

2.7. Наадан-мурысеендэ хабаадагша эндэ дурадхаЬан дуунуудаа
гуйсэдхэхэ эрхэтэй байЬанаа найдз^улха ёЬотой. Зохёолшодой эрхэнуудые
сахидаг эмхи ззфгаануудтай гаража боломоор харилсаануудаа оор дээрээ
даажа абаха ёЬотой.

2.8. Бухы хабаадагшад тоглооной хубсаЬаар болон «амидаар» дуугаа
гуйсэдхэхэ.

2.9.Наадан-мурысее сэгнэлтын эрилтэнууд:
• гуйсэдхэлгын шадабари;
• гуйсэдхэЬэн зохёолойнь еерсэ болон ундэЬэн шэнжэ;
• тайзан дээрэ бэеэ харуулха шадабари, дуршэл.
• дуунай удхые харуулЬан тала
2.10. Хугжэм зохёогшодые сэгнэлтын эрилтэнууд:
ундэЬэн хугжэмэй баяниие харуулЬан, тухэл маягаараа, доторойнгоо

аялгаар илгарЬан байлга;
• удхатай байлга, тэрээндээ тааралдал;
• дз^унай угэнуудэй баяниие харуулЬан;
• хугжэмэй, тэрэниие зохёолгын оерсэ тала;
• Ьанаашалгын эли харагдаЬан талануз'д;
• угэнуудэйнь баян тала. .
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2.11. «Оршон уеын (эстрадна) буряад дуу гуйсэдхэгшэд» ба «Оршон уеьш
буряад дуу зохёогшод» гэЬэн нэрлэгдэЬэн заабаринуудта 3-3 илагшад
тодоруулагдажа, тэдээндэ илагшын унэмшэлгэнууд, унэтэ бэлэгууд
барюулагдаха. Тиихэдэ «Дэлгэстэ харуулхаар бэшэгдэЬэн дуун - видеоклип»
гэжэ нэрлэгдэЬэн заабарида нэгэ хундэ илагшын нэрэ зэргэ олгогдохо.

«ОРШОН УЕЫН БУРЯАД ДУУНАЙ МУРЫС00НЭЙ»
НЮУР ЗААЬАН МЭДУУЛГЭ

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг
2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
гуйсэд е ер
3. НэрлэгдэЬэн заабари
4. Ажалладаг, Ьурадаг газар
5. Эзэлдэг тушаал
б. Дуушанай, шуулгын турэЬэн он, Ьара_
7. Мурысеенууд, харалгануудта хабаадалга, туйлаЬан амжалтанууд

8. Эрхилэгшэ багшын нэрэ, обог __^
9. Нэгэдэхи дуун — дуунай нэрэ
— Хугжэм зохёогшо
— Угэыуудыень зохёогшо
— Дуу шэмэглэгшэ
- Дуунай хэмжуур
~ Дуунай байгуулагдаЬан саг
Хоёрдохи дуун - дуунай нэрэ
— Хугжэм зохёогшо

— Угэнуудыень зохёогшо
— Дуу шэмэглэгшэ
— Дуунай хэмжуур
— Дуунай байгуулагдаЬан саг
Ю.ИНН
11. Гурэнэй тэдхэмжын гар даалгын унэмшэлгын дугаар
12. Гэрэй хаяг
14. Холбоо тогтоохо }'таЬанай дугаар
15. Моторой тэмдэг (гар узэг) _^__^_^_____^_^_^^_
16. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг

Мурысеендэ хабаадахын тулее оруулха:
— Мэдуулгэ (1-дэхи хабсаргалта) 2016 оной зургаан Ьарын 1 болотор иимэ
хаягаар: Буряад Улас, Улаан-Удэ хотог Илалтьш ургэн сулее, 17, тогтомол
утаЬан/факс 8(3012) 20-44-92; 8(3012) 20-04-40, гар утаЬан 8 902 1 61 02 77,
сахим хаяг - Е-таП: 03-1со1@ таП.ш
-хабаадагшын нюур зааЬан данса-паспортын нэгэдэхи нюурай хз'улбари;
— зохёохы намтар;
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— уран аргаар бутээгдэпэн гэрэл зурагаа (3 шэрхэг хурэтэр);
— сахим дэбтэр соо дахажа дуулаха хугжэмее ~ фонограмма (—1) хабаадагшын
обог, нэрэ, эсэгын нэрэ заажа. Булгэмэйнгее нэрэ, угэ. хугжэм зохёогшодоо
нэрлэхэ;
• «Дэлгэстэ харуулха дуунай клип - Видеоклип» гэжэ нэрлэгдэЬэн
мурысеендэ хабаадагша дуунайнгаа уран пайханаар буулгапан клип эльгээхэ.

БУРЯАД ИРАГУУ НАЙРАГАЙ МУРЫС90Н

Мурысве эмхидхэгшэ: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан
Нанаашалга ба зорилгонууд:

• Энэ мурысеен буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг бэлигтэй задуу уран
шулэгшэдые, яруу найрагшадые элируулхэ, эрхим зохёолнуудыень
хэблэхэ, зохёохы ургалтыенъ, тиихэдэ мэдээжэ болохо ябадалыень
дэмжэхэ зорилготой унгэргэгдэнэ.

• Мурысеен олоной нюдэн дээрэ олоной хабаадалгатай унгэрхэ. Тиигэжэ
буряад хэлэн дээрээ бэшэдэг бэлигтэй шулэгшэдые зоной урда харуулха,
тэдэнэй зохёохы ургалтада болон мэдээжэ болохо ябадалда нулеелхэ.

Мурысве унгэргэхэ эрхэ нухэсэл ба гурим:
Буряад соёлдо, хэлэндэ, уг гарбалда, ундэЬэн заншалнуудта болон

буряадуудай мунее уеьш баялигуудта хабаатай шулэгууд абтаха.
Тулеелгэ бухэнЬее буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг, можо нютагуудайнгаа

мурысеендэ илажа гараЬан 1-3 шулэгшэд (нютаг можонуудтаа диилэжэ
гараашад) мурысеендэ хабаадаха аргатай.

Мурысввнэй нэрлэгдэЬэн заабаринууд:
• 16-Ьаа 35 наЬан хурэтэр шулэгшэдэй бэшэЬэн 3-Ьаа улуу бэшэ эрхим

шулэг (поэмэ, соло, магтаал, гуниг).
• 35 наЬанЬаа дээшэ шулэгшэдэй бэшэЬэн 3-Ьаа улуу бэшэ эрхим шулэг

(поэмэ, соло, магтаал, гуниг).
Уласхоорондын мурысеенэй дунгуудээр 2 нэрлэгдэЬэн заабарида 3-3

штагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын унэмшэлгэнууд барюулагдаха (дун
хамта б илагшад).

Мурысеен 3 шатаИаа буридэнэ:
1-дэхи шата: гун ухаанай ба уянгын шэглэлтэй шулэгуудые мурысеенэй

гуримаар шагналга;
2-дохи шата: хоёрдохи шатада ороЬон зохёолнуудай нэгыеыъ мурысеенэй

гуримаар шагналга;
3-дахи шата; тугэсхэлэй шатада орогшод 5 минутый турша соо

шуугшэдэй булэгэй нэрлэЬэн эрилтын хэмжээндэ яб>о;Д бэшэлгэ хар>^улха.
Сэгнэлгын эрилтэнууд:

• Бэшэлгын дуршэл харуулалга
• Зохёолойнь сэдьхэл дайралга, шулэгшын хубиин хандаса;
• Шулэгэй ба доторой хэмжуурэй олон янза;
• Турэл хэлэнэй баялиг, ундэЬэн зэргэсуулгэнууд, дурэнууд;
• Зохёолой дабтагдашагуй тала.



21

Шуугшэдэй булэг 5 баллай гуримаар зохёолнуудые сэгнэхэ
Мурысеенэй зохёолнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохёолшод,

эрдэмтэдЬээ буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ. Шуулгын булэгэй
туруулэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн унгэргэгшэ орон нютагай
Эмхидзхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мурысеендэ хабаадаха тухай мэдуулгэ оруулха гурим
• 2016 оной б Ьарын 1 болотор мэдуулгэ оруулха.

• Мэдуулгэнуудээ эмхидхэлэй хорооной 1сопЬифое21б@та11.ги гэЬэн
сахим хаяг дээрэ, угышье Ьаа иимэ шз'удан хаягаар ябуулха: 670000, Улаан-
Удэ хото, Ербановай гудамжа, 4. Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан. Шэнэ
онол аргануудаар ниитэ харилсаанай таЬаг.

Нюур зааЬан мэдуулгын тухэл:
1. Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
2. Нгоуса нэрэ (еерын дураар)
3. Уг гарбал
4. ТурэЬэн он, Ьара, удэр
5. Ажалай (Ьуралсалай) газар
6. Хаяг
7. Холбоо тогтоохо утаЬан
8. Сахим хаяг
9. Хуряангы намтар
10. Зохёолой нэрэ
11. "У/огс! хэб соо оруулагдаЬан шулэглэмэл зохёол

Асуудалнуудай гарабал, иимэ утапаар холбоо тогтоогооройт:
Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан. УтаЬан: 8 (3012) 219190; 214857.

БЭШЭМЭЛ ХУДЭЛМЭРИНУУДЭЙ мурысеен

Мурысее эмхидхэгшэ:
Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан
Канаашалга ба зорилгонууд:
• Буряад хэлэ сахин хугжеелгые, сулее маягаар бага хэмжээнэй,

тиихэдээ буряад арадай, Буряад дайдын Ьулдэ тэмдэгуудые харуулан
бэшэгдэЬэн зохёолн};удые дэмжэлгэ;

• Бага хэмжээнэй эрхим зохёол шэлэн абалга, дэлгэруулгэ;
• Мурысеендэ хабааадагшадай эрхим зохёолнуудые хэблэлгэ.
Мурысее унгэргэлгын эрхэ нухэсэл ба г^'рим:
Мурысеендэ тулеелгэ бухэнЬео нэгэ нэгэ зохёолшо хабаадуулагдаха

(нютаг можонуудтаа диилэжэ гараЬан зохёолшод). Мурысеендэ табигдаЬан
бага хэмжээнэй зохёол элдэб шэглэлээр бэшэгдэЬэн байжа болохо.

Мурысеендэ орохо худэлмэри иимэ Ьэдэбуудтэй байха: Буряад дайдын,
буряад арадай ерээдуй ямар байха гэжэ харанабта? (эндэ турэл хэлэн, тоонто
нютагай байдал, байгаалиин байдал, соёл, заншал гуримууд болон бусад).

Мурысеенэй нэрлэгдэЬэн заабарин^д:
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• Хуугэдэй дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол (12-
Ь.оо 16 наЬан хурэтэр);

• Залуушуулай дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол
(1б-Ьаа 35 наЬан хурэтэр);

• Ехэ напатанай дунда буряад хэлэн дээрэ эрхим бага хэмжээнэй зохёол
(35 наКанЬаа дээшэ).

Уласхоорондын мурысоенэй дунгуудээр 3 нэрлэгдэЬэн заабарида 3-3
илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын унэмшэлгэнууд барюулагдаха. (дун
хамта 9 илагшад).

Мурысвен хоёр шатаЬаа буридэнэ:
1-дэхи шата — мурысеенэй гуримаар зохёол шагналга;
2-дохи шата - 30 минуутын туршада буряад хэлэн дээрээ бага хэмжээнэй

бишыхан зохёол бэшэхэ. (Юун тухай бэшэхые шуугшэдэй булэг нэрлэхэ)
Сэгнэлгын эрилтэнууд:
• Удхыень дуурэн харуулалга;
• Ухаанай ба бэшэлгын зуб тала;
• Удхыень заншалта гуримпаа ондоогоор, унэн зурхэнЪее харуулалга;
• Уран Ьайханай талаар дуйтэй байлга;
• Хэлэнэй баялиг;
• Сэхэ хэлэлгэнуудые хэрэглэхэдээ, хэнэй бодол гу, али бэшэЬэн;

хаанаЬаа абтаЬан бэ гэжэ харуулалга.
Шуугшэд 5 баллай гуримаар зохёолнуудые сэгнэхэ
Мурысеенэй зохёолнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран зохёолшод,

эрдэмтэдпээ буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ. Шуулгын булэгэй
туруулэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн унгэргэгшэ орон нютагай
Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Зохёолнз'удаа оруулха гурим:
Мэдуулгэнууд 2016 оной б Ьарын 1 болотор абтаха.
Оруулха зохёолнуудаа шэмэглэхэ талаар эрилтэнууд:
• Бага хэмжзэнэ зохёол А4 тухэлэй 3 хуудаЬанпаа ехэ бэшэ хэмжууртэй,

иимэ гуримаар бэшэгдэЬэн байха гэбэл:
• Т1тез №~\ Когпап дээрэ узэгэй 14-дэхи хэмжуурээр, сагаан талмайнь

хэдэн талаЬаань 2 см. мурнуудэй хоорондо 1,5 зай байха.
• _ Мэдуулгэнууд сахим гуримаар иимэ хаягаар абтаха:

1сопЬигрое21б(а)гпа11.ги угышье Ьаа 670000, Улаан-Удэ хото, Ербановай
гудамжа, 4; Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан. Шэнэ онол аргануудаар
ниитэ харилсаанай таЬаг гэЬэн хаягаар оруз'лхада болохо.

Ыюур зааЬан мэдуулгьш тухэл:
1. Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
2. Нюуса нэрэ (еерын дураар)
3. У г гарбал
4. ТурэКэн он, Ьара, удэр
5. Ажалай (Ьуралсалай) газар
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6. Хаяг:
7. Холбоо тогтоохо утаЬан:
8. Сахимхаяг:
9. Хуряангы намтар
10. Зохёолой нэрэ
11. \Уоп1 хэб соо оруулагдаЬан бага хэмжээнэй зохёол

Асуудалнуудай гарабал: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан, утаЬан
8(3012)219190,214857.

БАРИМТАТА БА УРАН ЬАЙХАНАЙ КИНОГОЙ МУРЫС00Н

Мурысвв эмхидхэгшэ: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан
Нанаашалга ба зорилгонууд:
• Буряад соёлой оюун ухаанай дайдые хамгаалга;
• Баримтата киногой ябадалда шэнэ тухэл шэнжэнуудые бэдэрэлгэ,

буряадуудай туухын ба соёлой шиидхэхээр болоЬон асуудалнуудые
харуулалга;

• Баримтата ба уран Ьайханай кино буулгагшадые дэмжэлгэ ба
урмашуулга;

• Мурысввнэй гуримаар харуулалга (киногой танхим соо, сэнхир
дэлгэстэ, Интернет соо) буряад хэлэ, туухын ба соёлой баялигуудые,
буряадуудай заншалнуудые дэлгэруулхын тулее.

Мурысвв унгэргэхэ эрхэ нухэсэл ба гурим:
• Мурысввндэ буряад арадай туухэ, соёл ба заншал гуримуудые

харуулЬан шанар Ьайнтай худэлмэринууд (баримтата ба уран Ьайханай кино)
табигдаха ёЬотой.

• Мурысеендэ табигдаЬан худэлмэринууд баримтата ба уран Ьайханай
мэргэжэлтэ худэлмэринуудэй эрилтэнуудтэ харюусама байха ёЬотой.

• Мурысеендэ табигдаЬан худэлмэринууд 2014 онЬоо хойшо
буулгагдаЬан байха ёЬотой.

• Тулеелгэ бухэнЬев нютаг можонуудтаа диилэжэ гараЬан 1-3 кино
мурысеендэ абтаха.

Буряад хэлэнЬээ гадуур хэлэн дээрэ байгуулагдаЬан баримтата гу, али
уран Ьайханай кино мурысеондэ абтахадаа, тэрэнэй зурагай саана абяан
бз'ряад хэлэн дээрэ гу, али дэлгэс дээрэ буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэЬэн байха
ёЬотой. Кино бутээгшэдэй нэгэн энэ киногоо мурысоендэ бэеэрээ хабаадажа
табиха.

Ехэ нааданай нэрлэгдэЪэн заабаринууд:
«Эрхим баримтата кино»
«Эрхим уран Ьайханай кино»
«Зураг буулгагшын эрхим худэлмэри»
«Найруулагшын эрхим худэлмэри»
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Уласхоорондын мурысеенэй дунгуудээр 4 нэрлэгдэЬэн заабарида 1-1
илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ илагшын унэмшэлгэнууд барюулагдаха. (Дун
хамта 4 илагшад).

Сэгнэлтын эрилтэнууд:
~ Киногой удхые зохёохы дуурэн хэмжээндэ харуулалга;
- Киногой ниитэ удха шанар;
— Киногой еорсэ тала, ундэЬэн илгаа
Мурысеенэй зохёолнуудые кино уйлэдбэриин болон соёл, урлалай талаар

мэдээжэ ажал ябуулагшадЬаа буридэЬэн шуулгын булэг сзгнэхэ. Шуулгын
булэгэй туруулэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн унгэргэгшэ орон
нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Худэлмэринуудээ мурысеендэ оруулха гурим:
Мурысеендэ хабаадаха тухай мэдуулгэ, тэрэ мэдуулгэтэй суг эмхидхэн

байгуулагшадай олзын шэглэлЬээ гадуур харуулха эрхые харуулЬан хэлсээн
байха ёЬотой. Мэдуулгэ 2016 оной зургаан Ьарын 15 болотор оруулагдаха,

Мэдуулгэтэй суг оруулха:
- Киногой хуулбари ВУВ; АУ1 гу, али НО хэб соо. Тэндэ зохёон

байгуулгшадай обог, нэрэ, эсэгьш нэрэ, холбоо тогтоохо арганууд, киногой
нэрэ, байгуулагдапан он хабсаргалта боложо оруулагдаха;

— Найруулагшын болон зураг буулгагшын хуряангы намтар;
- Кино буулгажа хабсаргадаг студи тухай тобшо мэдээсэл.
Мэдуулгэ Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьанда 670000, Улаан-Удэ

хото, Ербановай гудамжа, 4, Улас турын харъяата мэдээсэлэй туб (РИЦ) гэпэн
хаягаар ор>^улагдаха. Холбоо тогтоохо арганууд: пст1с(а)та11.ги,
ехехе1еп(сРегоа11.сот гэЬэн сахим хаяг ба +7 3012-214-857 утаЬанай дугаар.

Нюур зааЬан мэд\^улгын тухэл:
1. Мурысеендэ хабаадагшын орон нютагай нэрэ (Ородой Холбооной

можо нютагууд)
2. Байгуулагшадай обог, нэрэ; эсэгын нэрэ, Уг гарбал
3. Мурысеендэ табигдажа байЬан худэлмэриин нэрэ
4. Худэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдуулэлЬээ дээшэ бэшэ)
5. Худэлмэриин сагай хэмжуур
6. Байгу}'лагдаЬ.ан он
7. Хабаадагшын которой тэмдэг (гар узэг), холбоо тогтоохо утаЬанууд

Хэлсээнэй тухэл:
Эндэ табигдаЬан олзын шэглэлЬээ гадуур Уласхоорондын

«Алтаргана-2016» нааданай хуреэлэн соо Буряад ороной сэнхир дэлгэсэй
хамжаануудта табижа харуулха эрхэ Эмхидхэлэй хороондо олгоЬон ушараа
баталнабди.

Асуудалнуудай бии болоо Ьаа: буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Нан,
утаЬанай дугаар 8(3012) 21-48-57.
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ГЭРЭЛ ЗУРАГУУДАЙ ХАРАЛГ А-МУРЫСООН

Мурысее эмхидхэгшэ:
Буряад Уласай ундэЬэтэнэй музей
Харалга-мурысеенэй уг зорилгонууд:

• Буряад арадай соёлой баялигуудые мэдээжэ болгон дэлгэруулгэ, туухын
ба соёлой баялигуудта анхарал хандуулга, олон ондоо орон нютагуудай
буряадуудай хамтын соёлой юртэмсэ байгуз'лга;

• ОХУ-гай, Хитадай, Монголой гэрэл зураг буулгагшадай
худэлмэринуудтэй танилсалга;

• Гэрэл зураг буулгалгада еерсэ, онсо бэлигтэниие элируулгэ;
• Турэл байгаалиингаа, арадайнгаа туухын барагдашагуй баялигуудые, ёЬо

заншалнз'удаа, буряад арадай олон шэглэлтэй хугжэлтые ургэноер
харз'улалга.
Юрэнхы дуримууд ба мурысее унгэргэхэ гурим
Мурысеенэй ниитэ нэрэ «Буряад юртэмсэ». Ородой Холбооной Уласай

хотонууд болон можо нютагууд, Байгал тойронхи можо нютагууд, Буряад
Уласай аймаг, нютагууд, тиихэдэ Хитад, Монгол оронуудай тулеелэгшэд
мурысеендэ хабааданад. Харалга-мурысеендэ мэргэжэлтэ гэрэл зураг
буулгагшад, тиихэдэ еерын шадалаар энэ мэргэжэлдэ орожо ябаЬашуул
З'ригдана.

Мурысеендэ угтэЬэн гэрэл зурагууд ниитэ нэрэ доро 2014-2016 онуудай
туршада буулгагдапан, урдандаа харалга-мурысеенуудтэ табигдаагуй
худэлмэринууд абтаха. Эндэ оропон худэлмзринуудые саашадаа мэдээсэлэй,
эрдэмэй, Ьуралсалай ба соёлой зорилготой хэрэглэлгэдэ зураг буулгагшын
зубшеел угтэбэ гэжэ мурысеендэ хабаадаЬан ушар баримтална.

Мурысеендэ табигдаЬан бутээлнуудые соёл, урлалай мэдээжэ ажал
ябуулагшадпаа (урлал шэнжэлэгшэд, гэрэл зураг буулгагшад), тиихэдэ можо
нютаг бухэнэй (Эрхуу можо, Убэр Байгалай хизаар, Хитад, Монгол оронууд)
тулеелэгшэдЬее буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ. Шуулгын булэгэй
туруулэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхвдхэн унгэргэгшэ орон нютагай
Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мурысеен хоёр шатаНаа буридэнэ:
1. Можо нютагуудай шэлэн абалгын шата. Можо нютагуудта диилэжэ

тодорЬон зураг буулгагшад буряад>^удай Уласхоорондын «Алтаргана-2016»
гэЬэн Ехэ нааданда хабаадаха.

2. Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016» гэЬэн Ехэ наадан дээрэ
Уран Ьайханай гэрэл зурагууд аи Уласхоорондын мурысеен.

Уласхоорондын мурысеонэй дунгуудээр нэрлэгдэЬэн гурбан
заабаринз^удаар 2-2 илагшад нэрлэгдэхэ (дун хамта 6 илагшад):

1. «Минин нютаг». Буряад нютагай удэр буриин ажабайдалЪаа, арадай
олзоборилгопоо ба заншалта ажал хэрэгуудЬээ абтаЬан зурагууд.

2. «Магтан дуулая нютагаа!». Ьайндэрэй хэмжээ ябуулган^д, наадану>^д;

буряадуудай ажабайдалай али олон заншалта уйлэ хэргуудые харуулЬан
зурагууд.
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3. «Буряад арад». Буряад арадай доторой юртэмсын баялигуудые нюур
буулгажа харузшЬан зурагууд.

Сэгнэлтын эрилтэнууд:
• удхадаа тааралдал;
• зохёохы аргануудаар удхыень харуулалга;
• ниитэ удха шанар;
• еерсэ тала, ундэЬэтэнэй шарай
• зурагай сэнтэй тала
Худэлмэринуудээ мурысеендэ табиха гуримууд:
Хабаадагшад 30x40, угышье Ьаа 40x60 хэмжууртэй, 300 сфьпээ доошо

бэшэ шадалтай. (тэдэнь унгэтэ гуэ али хара-сагаан байжа болохо) 7-Ьоо 10
хурэтэр зурагуудые табижа болохо.

Элдэб аргаар (тэрэ тоодо сахим) заЬабаринуудые оруулЬан
худэлмэринууд мурысеендэ абтахагуй.

Худэлмэринууд жааз хуреэтэй байха ё'Ьотой. Худэлмэринуудээ
тэмдэглэхэдээ ород ба буряад хэлэнууд дээрэ Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ,
худэлмэриин нэрэ, хэды ондо байгуулагдаЬан бэ гэжэ харуулха.

УгтэЬэн энэ гуримуудай эрилтэнуудтэ багтаагуй худэлмэринууд
харагдахагуй.

Худэлмэринууд иимэ хаягаар оруулагдаха: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй
музей. Улаан-Удэ хото, Профсоюзна гудамжа, 29. Тиихэдэ иимэ сахим
хаягаар: тигеугЬ(а)та]].ги («Алтаргана-2016. Гэрэл зурагуудай мурысеен»
гэЬэн тэмдэгтэйгээр)

Нюур зааЬан мэдуулгын тухэл:
Обог, нэрэ3 эсэгын нэрэ
Уг гарбал
Нэрэ зэргэнууд^
Эзэлжэ байЬан тушаал_
Эмхи зургаан
УтаЬанай дугаар
Сахим хаяг
Худэлмэринуудэй нэрэ

Асуудалну^'дай гарабал: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй музей. УтаЬанай
дугаар 3 (3012) 21-40-08, 21-06-53

Миягашева Суржана Борисовна — Буряад Уласай ундэЬэтэнэй музейн
эрдэмэй онол аргануудай хэлтэсые даагша. УтаЬанай дугаар 8914-847-36-30;

Дашиева Саяна Зэмбэевна - Буряад Уласай ундэЬэтэнэй музейн эрдэмтэ-
худэлмэрилэгшэ. УтаЬанай дугаар 8950-399-70-80
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«АЛТАЙ САГ» - СУРБАЛЖАЛАГШАДАЙ
ХУДЭЛМЭРИНУУДЭЙ мурысеен

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай
Засаг Газарай Захиргаанай мэдээсэлэй шэнжэлэлгын хороон. Улаан-Удэ хото,
Сухэ-Баатарай гудамжа, 9.

Мурысеенэй уг зорилгонууд:
• Буряад арадай хэлэ, соёл, заншал гуримуудые сахин хамгаалха орёо

бэрхэтэй асуудалнуудта анхарал хандуулга;
• Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнуудэй тулеелэгшэдэй бол он

сурбалжалагшадай хабаадалгые хугжеелгэ;
• «Алтаргана-2016» гэЬэн Бугэдэ Буряадай Уласхоорондын Ехэ наадан

тухай ниитын мэдэсэ дээшэлуулгэ.
Мурысее унгэргэхэ дуримууд:
Мурысеендэ хабаадахын тула буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана»

Ехэ наадануудЬаа туухэ, соёл ба буряад арадай ёЬо заншалнууд тухай
мэдээсэлнуудые харуулЬан худэлмэринууд абтаха.

Сурбалжалагшадай худэлмэринууд олондо мэдээсэл тараадаг
хэрэгсэлнуудэй нюурнууд дээрэ 2014 оной долоон Ьарьш 1-Ьээ 2016 оной
табан Ьарын 1 болотор хугасаа соо толилогдопон байха ёЬотой. Олондо
мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнуудэй сурбалжалагшад, ундэЬэн соёлой тубуудэй
тулеелэгшэд болон Оросой Холбооной Уласай, Монгол Уласай, Хитадай
Арадай Республикын, бусад гурэнууд болон орон нютаг)^удай дулдыданги
бэшэ сурбалжалагшад худэлмэринуудээ мурысеендэ табиха эрхэтэй. Нэгэ
сурбалжалагша мурысеендэ 7-Ьоо дээшэ бэшэ худэлмэри дурадхажа болохо.

Мурысеендэ табигдаЬан бутээлнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран
зохеолшод болон эрдэмтэдЬээ буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ. Шуулгын
булэгэй туруулэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн унгэргэгшэ орон
нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мурысеенэй нэрлэгдэЬэн заабаринууд:
• сэнхир дэлгэс дээрэ эрхим теледамжуулга (сагай хэмжуур — 20 мин.

дээшэ бзшэ);
• агаарай долгиндо эрхим радиодамжуулга (сагай хэмжуур - 15 мин.

дээшэ бэшэ);
• редакцинуудай хоорондохи эрхим худэлмэри;
• хэблэлдз толилогдоЬон эрхим худэлмэри;
• олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнуудэй эрхим худэлмэри:

Интернет-сайт, блог;
ЭльгээгдэЬэн худэлмэринууд ганса буряад хэлэн дээрэ байха ёЬотой.2016

оной табан Карын 10 болотор мурысеендэ табигдаха худэлмэринуудые абаха.
Уласхоорондын мурысеенэй дунгуудээр нэрлэгдэЬэн 5 заабаринуудаар 3-3
илагшад нэрлэгдэхэ (дун хамта 15 илагшад):

Худэлмэринуудые сэгнэлтын эрилтэнууд:
• удхыень гунзэгы ба унэн талаЬаа харуулалга;
• удхыень харуулха зохёохы шадабари;
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• худэлмэриин ниитэ удха шанар;
Мурысеендэ табигдаЬан худэлмэринуудые шуугшэдэй булэг 5 баллаар

сэгнэхэ. Эрхим худэлмэри шуугшэдэй булэгэй гэшуудэй сэгнэлтын
нэмэгдэЬэн дунгуудээр элируулэгдэхэ.

Худэлмэринуудээ оруулха гуримууд:
Доре угтэЬэн мэдээсэлнуудтэй иимэ мэдуулгэ оруулха хэрэгтэй:
1. Худэлмэри зохёогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ (уг гарбал)
2. Худэлмэриин нэрэ
3. Худэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (7 мэдуулэлЬээ ехэ бэшэ)
4. Хаана хаража гу, али уншажа болохоб гэЬэн мэдээсэл:
• хэблэлдэ толилогдоЬон худэлмэринуудээр - хэблэлэй нэрэ, ниитэ

гаршагай нэрэ, хэблэгдэЬэн он, Ьара, удэр. Худэлмэринууд гурбан
хэЬэгээр тушаагдаха ёЬотой.

• сэнхир дэлгэстэ гараЬан худэлмэринуудээр - дэлгэстэ гараЬан тухай
эмхи зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые, дэлгэстэ гараЬан он,
Ьара, удэр зааЬан, тамга табижа баталагдаЬан лаблаЬан саарЬан.
Худэлмэри тушааха хэб: АУ1, ВУВ.

• агаарай долгиндо гараЬан худэлмэринуудээр - дэлгэстэ гараЬан тухай
эмхи зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые, дэлгэстэ гараЬан он,
Ьара, удэр зааЬан, тамга табижа баталагдаЬан лаблаЬан саарЬан.
Худэлмэри тушааха хэб: МРЗ.

• олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнуудээр - юртэмсын
бусайдаЬан соо буудалай (Интернет-сайт) нэрэ, ниитэ гаршагай нэрэ,
энэ буудалда табигдаЬан он, Ьара, удэр.

Иимэ худэлмэринууд мурысвендэ абтаха гэбэл:
1. Хэблэлдэ гарадаг худэлмэринууд (Ьониндо ба сэтгуулнуудтэ). Нэгэ

зохёогшоЬоо 7-Ьоо дээшэ бэшэ толилолгонуудые. Хабаадагша худэлмэриеэ
хэблэл соонь гу7 али гар табилгаар баталагдаЬан хуулбарииень тушааха
ёЬотой.

2. Сэнхир дэлгэстэ гараЬан нэгэ зохёогшын 5-Ьаа дээшэ бэшэ
худэлмэринууд ВУВ, АУ1 хэб соо тушаагдаха.

3. Агаарай долгиндо гараЬан нзгэ зохёогшын 7-Ьоо дээшэ бэшэ
худэлмэринууд ВУВ/СВ хэб соо тушаагдаха.

4. Олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнуудтэ гараЬан
худэлмэринуудэй хуулбариинуудайсахим хаягуудынь зааха.

Бухы худэлмэринууд заагдаЬан удхаЬаа зайлаха ёЬогуй.
Худэлмэринууд болон тэндэ угтэхэ ёЬотой хабсаргалтанууд иимэ хаягаар

оруулагдаха: 670000, Улаан-Удэ хото, Сухэ-Баатарай гудамжа, 9, ажалай
таЬалганууд аи дуг аарнууд - 2 02, 314, 415. Сахим хаягууд:
пат5агаеуа.у(о)д:оугЬ.ги, упатзагаеа(о)уапо|ех.ги

Нюур зааЬан мэдуулгын тухэл
1. Мурысеендэ хабаадагшын орон нютагай нэрэ (Ородой Холбооной

можо нютагууд)
2. Худэлмэри зохёогшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ (гуйсэд)
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3. Уг гарбал
4. Мурысеендэ табигдаЬан худэлмэриин нэрэ __^
5. Худэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдуулэлЬээ дээшэ бэшэ)
6. Худэлмэриин сагай хэмжуур
7. Хаана уншажа гу, али хаража болохоб гэЬэн мэдээсэл
8. Хабаадагшын моторой тэмдэг (гар узэг), холбоо тогтоохо утаЬанай

дугаар, сахим хаяг.

Эндэ табигдаЬан олзын
шэглэлЬээ гадуур Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданай хуреэлэн соо
Буряадай хэблэлнуудтэ ба сэнхир дэлгэсэй хамжаануудта табижа харуулха
эрхэ Эмхидхэлэй хороондо олгоЬон ушараа баталнабди.

Асуудалнуудай гарабал: Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад
Уласай Засаг Газарай Захиргаанай мэдээсэлэй шэнжэлэлгын хороон. Улаан-
Удэ хото, Сухэ-Баатарай гудамжа, 9. Сахим хаягууд: патзагаеуа.у(о)доугЬ.ги,
упатзагаеуа@уапс1ех.ги УтаЬанай дугаарнууд: +7(3012) 21-20-85, 214363,
213689.

НОМУУДАЙ мурысеен

Мурысее эмхидхэгшэ: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан
Мурысеенэй Ьанаашалга ба зорилгонууд:
• Буряад хэлэ, буряад соёл сахин хугжеехэ хэрэгтэ туЬа хургэлгэ;
• Буряад ундэЬэтэн тухай эрхим ном элируулэн, олоной дунда
дэлгэруулгэ;
• Номой хэблэлэй худэлмэриин хугжэлтэдэ туЬа хургэлгз.
Мурысеенэй эрхэ нухэсэл ба гурим:
1. ОХУ-гай можо нютагуудай, Байгал тойроЬон нютагз^удай ба

Уласхоорондын «Алтаргана-2016» нааданда оролсоЬон орон нютагуудай
(Хитадай, Монголой) зохёолшод болон хэблэлнууд энэ мурысеендэ хабаадаха
эрхэтэй.

2. Мурысеендэ 2014 онЬоо 2016 оной табан Ьара болотор хэблэгдэЬэн
номууд табигдаха, тэдэнэй тоодо соносодог номууд.

3. Мурысеендэ табигдаЬан ном урид хэблэгдэЬэн байжа, дахинаа
хэблэгдэЬэн байха ёЬогуй.

4. Мурысеен хоёр шатаЬаа буридэнэ:
• Можо нютагуудай шата: Буряад Уласай зохёолшодой номуудые шэлэн

абалгын шата; Энэ шатада диилэжэ гараашад Уласхоорондын «Алтаргана-
2016» Ехэ нааданда номоо табиха эрхэдэ хуртэнэ;

~ Уласхоорондын шата: Уласхоорондын «Алтаргана-2016» Ехэ нааданай
номуудай мурысеен.

5. Мурысеенэй нэрлэгдэИэн заабаринууд:
• Буряад хэлэн дээрэ эрхим ном:

" Хуугэдэй зохёол;
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— Уран зохёол;
— Эрдэм-дэлгэруулгын ном, баримтанууд ба мэдээсэлнуудэй ном,

баримтата зохёол г.м.)
• Бусад хэлэнууд дээрэ буряадууд ба буряад соёл тухай эрхим ном

Уласхоорондын мурысеенэй дунгуудээр нэрлэгдэЬэн «Буряад хэлэн дээрэ
эрхим ном» гэЬэн заабарида 3-3 илагшад, тиихэдэ «Бусад хэлэнууд дээрэ
буряадууд ба буряад соёл тухай эрхим ном» гэЬэн заабарида 1 илагша гээд
нэрлэгдэхэ (дун хамта 10 илагшад):

6. Сэгнэлгын эрилтэнууд:
• Удхын сэнтэй тала;
• Номой дабтагдашагуй тала;
• Хэблэлэй шанар.
Мурысеендэ табигдаЬан номуудые шуугшэдэй булэг 5 баллаар сэгнэхэ.

НэрлэгдэЬэн заабари соогоо эрхим ном шуугшэдэй булэгэй гэшуудэй
нэмэгдэмэл бааллнуудаар элируулэгдэхэ.

7. Номуудые мурысеондэ табнха гуримууд:
Мурысеендэ хабаадахын тула иимэ дансануудые оруулха:
• Мэдуулгэ;
• ХэблэгдэЬэн худэлмэри - 2 шэрхэг (эзэндээ бусаагдахагуй);
• Худэлмэри сахим тухэло©р(р!±Ехэб соо);
• Номой хэблэгдэхэдэ угтэЬэн сэгнэлтэнууд;
• Хэблэлдэ хабаадагшад тухай мэдээсэл (хэблэлдэ бэлдэгшэ

харюусалгата нюурнуудай, уран зураашадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ);
• Ном тухай хэблэлэй мэдээсэлнууд (бии Ьаань);
• Мэдуулгэнууд 2016 оной зургаан Ьарын 1-Ьээ 30 болотор абтаха.
• Мэдуулгэнууд эмхидхэлэй хорооной 1соп1сиг51сшЁ;(а?ггш.1.ги гэЬэн сахим

хаягаар, угышье Ьаа иимэ шуудан хаягаар абтаха: 670000, Улаан-Удэ хото,
Ербановай гудамжа, 4. Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой пан. Харюусалгата
нюур - Лубсанова Норжима Гармаевна.

• Мурысеендэ табигдаЬан бутээлнуудые мэдээжэ сурбалжалагшад, уран
зохеолшод болон эрдэмтэдЬээ буридэЬэн шуулгын булэг сэгнэхэ. Шуулгын
булэгэй туруулэгшые «Алтаргана-2016» Бхэ наада эмхидхэн унгэргэгшэ орон
нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

8. Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан «Бурятика» (\у^\у.ЬигуаН1са.ги,
пото]Ъап.сот) гэЬэн сахим номой Ьанда мурысеендэ табигдаЬан номуудые
оруулха тухай ас>^удалда бурин эрхэтэй. Оруулха шиидхэбэршш абтаа Ьаа;

зохёолшотой хэлсээн баталагдаха.
1. Асуудалиууд гаража болохо: Буряад Уласай ундэЬэтэнэй номой Ьан.

УтаЬанай дугаар 8(3012)219190.
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номой мурысеендэ
ХАБААДАХА ТУХАЙ МЭДУУЛГЭ

1. НэрлэгдэЬэн заабари (нууд)_
2. Номой нэрэ
3. Зохёолшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ
4. Зохёолшын уг гарбал __^^_
5. УтаЬанай дугаар ^_____
6. Сахим хаяг
7. Он; Ьара, удэр
8. Харюусагшын нэрэ; обог ̂ ^_^^_
9. Моторой тэмдэг (гар узэг)
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СПОРТЫН ДУРИМУУД

мурысоенэй ХУТЭЛБЭРИ

«Алтаргана-2016» нааданай бэлэдхэлэй ба унгэргэлгын бухы хутэлбэри
Буряад Уласай Засагай газарай баталЬан Эмхидхэлэй хороон бэелуулнэ.
Буряад Уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар яамын баталЬан
шуугшэдэй (судьянарай) гол коллегидэ, спортын янзануудаар шуугшэдэй
коллегануудтэ хамаг мурысеевуудые унгэргэхэ хэрэг даалгагдана.

УНГЭРГЭХЭ САГ БОЛОН ГАЗАР

«Алтаргана-2016» нааданай спортын мурысеенууд Улаан-Удэ хотодо
2016 оной июлиин 1-3-даунгэргэгдэхэ.

Айлшадай буулгын удэр 2016 оной июншга 30.

мурысеендэ ХАБААДАГШАД

«Алтаргана-2016» нааданай тугэсхэлэй мурысеенуудтэ 18-Ьаа дээшэ
наЬатай, анагаагшын зубшеелтэй тамиршадЬаа буридэЬэн Буряад
Ресггубликыы, Монгол Уласай, Убэр Монголой (Хитадай Арадай Республика),
Эрхуу можын ба Забайкалиин хизаарай аймагуудай суглуулагдамал багууд,
Оросой Холбооной ба Бэеэ даанги гурэнуудэй нэгэдэлэй буряад эблэлнуудэй
тулеелэгшэд оролсохо аргатай.

ПРОГРАММА, КОМАНДАНУУДАЙ БУРИДЭЛ,
тулеелэл ХАРААДА АБАЛГА

«Алтаргана-2016» нааданай спортын программада БУРЯАД
уундэЬэтэнэй «Бухэ барилдаан», буряад дуримеер Ьурша номоор харбалга,
мори урилдаан, «Шатар» наадан, шагай наадан ба Ьээр шаалга оролсоно.
Тамиршадай наадан спортын янзануудаар мурысэлгын ба заншалта нааданай
байгша дуримуудэй ёЬоор унгэргэгдэхэ.

БУРЯАД БУХЭ БАРИЛДААН

Албан ёЬоной нэрэнь: Буряад «Бухэ барилдаан»
Мурысеен 63 кг, 75 кг хурэтэр, 75 килограммЬаа дээшэ шэгнуурнуудтэ

олимпиин гуримаар хубиин тоосоогоор унгэргэгдэхэ.
Шэгнуур бухэндэ илагшад дахяад духэриггэ гаража, хоорондоо бултанай

абарга бухые элируулдэг.
ХубсаЪанай тухэл: малгай, шуудаг (монгол тухэлэй), дээрэЬээнь улаан

гу, али хухэ унгэтэй буЬэ уядаг, зеелэн гутал.

Тамиршадые гаргадаг заЬз^улай хубсаЬан — тойробшо малгай, тэрлиг,
гутал.
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ЁЬолол: Тулалдаанай урда жагсаал-танилсуулга болодог. Бухэшуул
ногоон духэригтз гуйжэ гараад, «бургэдэй хатар» гуйсэдхэдэг (гарынь
бургэдэй далияа дэбихые, сээжэ бэень арсаланиие Ъануулха ёпотой).

Бухэ бухэн запуулдаа дутэлеед, баруун гараа барз^ун муртэнь хургэжэ,
ниидэн дэгдэпэн. шубууе Ьажаан, сугларагшадтай мэндэшэлдэг, хулЪее хулдэ
тулгалан, нара зуб эрьелдэн худэлдэг. Гурбан алха хээд, гараа Ьэлгэжэ,
туЬалагшаЬаа баруун гар тээнь зогсожо, нугеедэ бухьте хулеэдэг.
Барилдаашанай тупалагш уянгата хоолойгоор Ьурагшынгаа соло дуудадаг,
нэрыенъ нэрлэдэг, нютагынь дурдадаг. Тулалдаанай уедэ заЬуул бухэдэ
заабари хэлэжэ, шуугшэдэй урда аша талыенъ хамгаалха тулеелэгшэ болодог.

Барилдаашад гула хоёр альгадаад (альгаараа, альганайнгаа ара талаар)
абаха ёпотой, энэ хадаа «унэн сэхэ тулалдахабди» гэЬэн удхатай. ДиилэЬэн бухэ
хэдэн алхам хэхэ зуураа гараа ургэн дэбхэржэ, унапан бухэдэ дутэлеед,
бодоходонь туЬалан баруун гараа ургэдэг, диилдэгшэнь гар доогуурнь шурган
гарадаг, тэрэнь диилдэЬэнээ мэдэрэн зубшеебэ гэЬэн удхатай. Илагша бухэ
аажамхан алхадалаар туг тойрон, илагшын хатар хэдэг.

Саг: Тулалдаанай ургэлжэлхэ саг - 5 минута. Тэрэ саг соо илагшын
тодороогуй ушарта 5 минута нэмэжэ, буЬэ буЬэЬее барилсан хабаяа
туршалсадаг. Туруун ба таатайгаар хам бариха эрхэ жээрэбээр
тодорхойлогдодог. Бухын бажууЬан буЬэ табибал, нугеедэнь эдэбхитэй хам
бариха эрхэтэй болодог. Тэрэ саг соо илагшын элирээгуй байбал, жээрэбээр
буЬэЬеень хам бариЬан тулалдаан саг хизаарлалтагуй ургэлжэлдэг.
Мурысеенэй духэриг: зурлаагуй ногоон дэбисхэртэ газар.

Илагшые тодорхойлолго: Илагдаа гэжэ тоологдохо:
1) гурбадахи сэгтээ (хоёр хулЬее гадна) газарта хурэЬэн бухэ;
2) эдэбхитэй хам барипан бухын гарые гурба дахин заалабал;
3) духэригЬее газаашаа тэрьелэн гараха гу, али зорюута тулхин гаргаЬанай
тулое Ьануулгаар хэЬээгдэдэг, гурбан Ьануулга абаЬан бухэ илагдаа гэжэ
тоологдодог.

Соло д^дагшадай мурысеен.
Бургэдэй хатар хэгшэдэй мурысеен.

КУР ХАРБАЛГА

Командын буридэлдэ 9 хун (6 буЬэтэй хунэ 3 эмэгтэй). Буряад хубсаЬа
(тэрлиг, гутал, малгай) умдэЬэн хабаадагшад буряад ундэЬэтэнэй номоор
«сур» харбадаг. Модоор хушаЬан 2x4 м талмайда хибэс, палас дэбдидэг. Кур
харбагшадай талаЬаа модон талмайн эрмэг ганга зеелэн будоор буригдэхэ
ёЬотой.

Ьуршану>'д модон (5 см улуу бэшэ тумэр таглаа хэрэглэжэ болохо),
шубуунай далиин удэ хонооЬон'байха ёКотой.

Хубшэ татаха оноонь фабрикын, угы гэбэл 5 см улуу бэшэ тумэреер
таглаЬан модонЬоо бутээгдэЬэн байжа болохо. Мурысеендэ эбзр гу, али
ондоошье зуйлоер хэгдэЬэн номо зубшеегдэдэг. Хубшэргэнь ямаршье байжа
болохо.
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Ьуршаыууд имагта модоор хэЬэн байдаг. Номо дээрэ Ьурша оноохо модо
гу} али арЬа няажа гу, али зурлаа тунхижэ болохо. Ьуршынь дали шубуунай
удеер гу, али уйлэдбэриин, оноодог Ьалаань модоор хэгдэдэг ба тумэр голдо
Ьуулгагдадаг.

Номо ба Ьуршануудта оршон сагай клинкер, хизаарладаг элдэб
тухеээрэлгэнууд байха ёЬогуй. Нарин буд утаЬаар гу, али харандаашаар,
ручкаар шагааха тэмдэг хэжэ болохо. Номо хундэ болгохын, хубшэ
тааруулхын тула элдэбын хэрэгсэлуудые хэрэглэжэ болохогуй.

Программа:
Туруушын удэр. Бултадаа 50, 45 м зайда харбадаг. Удэр бухэндэ

туршалгын хоёр Ьурша угтэдэг. Саашань зай бухэндэ 8 харбалта хэгдэдэг, нэгэ
гу, али хоёр Ьуршын хухарбал Ьэлгэжэ болохо. Нэгэ Ьуршаар дараалан гэхэ гу,
али хоёр Ьубарилда Ьэлгэнгуй харбажа болохогуй.

Зайнуудай дараалал: 50 м, 45 м. Ластии т)'дан гаргабалнь 3 очко угтэдэг.
ЛастииЬаа хоёр тээшээ тудабал, 2 очко угтэдэг, бэшэниинь 1 очко асардаг.

Ьурнуудай тоо: ластииЬаа хоёр тээшэ зургаа-зургаа - хамтадаа 12 хэсэг.
Хубиин Ьуури эгээл ехэ очко абаЬаарнь тоологдодог. Адли очкотой

болоЬон ушарта хэниинь диилэхэб гэбэл:
- алдаагуй хун;
- ластии оло дахин тудаЬаниинь;
- ластии нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. харбалгаар тудаЬаниинь.
Командануудай дунда шалгаралга: Илагшань хубиин тоосоондо 16

Ьуршаар командны гэшуудэй эгээл олон очко абаЬан тоогоор
тодорхойлогдодог.

Командын Ьуури тодорхойлходо олон гэшуудтэй команданууд
туруушын ээлжээндэ хараада абтадаг.

Очконь адли байбал, хубиин тоосоондо дээгуур Ьуури эзэлЬэн
гэшуудтэй команда иладаг.

Абаргын тэмсэлдэ хубиин тоосоогоор шалгарЬан 32 эрхимууд
табигдадаг. Тэдэ 50 м зайда харбадаг. Тэрэнэй дунгеер 16 эрхим
тодорхойлогдодог. Хоёрдохи зайда харбалгын дунгеер 8 Ьуршад удаадахи
шатада ородог.

Хоёрдохи удэр.
8 эрхим тамиршад 2 туршалгын ба 8 тоосоото харбалта хэдэг, удаадахи

шатада 4 Ьуршад гарадаг. Абаргын тэмсэл хоёрдохи зайда харбалгын дунгеер
тодорхойлогдодог. БултанЬаа ехэ очко абаЬан хун абарга чемпион болодог.
Адли очко абабал, дахин харбадаг.

Соло дуудагшадай мурысеен.

МОРИ УРИЛДААН

Удаадахи программаар мурысеен унгэрдэг гэбэл:
1. 4 жэлЬээ дээшэ наЬатай хатарша моридой «Эмээл доро хатар» —
3000 метрэй зай.

2. 3 наЬанЬаа дээшэ холимол уултзрэй моридой урилдаан — 3000
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метрэй зай.
3. Холимол уултэрэй ахалиг моридой урилдаан - 6000 метрэй зай.
4. Унаха уултэрэй ахалиг моридой урилдаан - 3000 метрэй зай.
5. Буряад уултэрэй 2 наЬатай моридой урилдаан - 12 модоной зай.
6. Буряад уултэрэй 3 напатай моридой урилдаан — 15 модоной зай.
7. Буряад уултэрэй 4 наЬатай моридой урилдаан - 18 модоной зай.
8. Буряад уултэрэй ахалиг моридой урилдаан - 21 модоной зай.
«АЛТАРГАНА-2016» нааданай моридой мурысеендэ хабаадахын тулада

удаадахи эрхэ нухэсэл сахиха ушартай гэбэл:
1. Мурысеенэй янза бухэндэ (хатаралга, урилдаан) морин бухэн нэгэл

шагналда табигдаха, ондоо можонуудЬаа нэгэ зайда 2 моринЬоо олон бэшэ
табигдаха.

2. Мэдуулгэ соогоо мориной нэрэ, напа, зуЬэ, гарал, мориной ба эзэнэйнь
турэл (тулеелхэ) газар, жороо моридой 1600 метртэ эгээл Ьайн дун
(секундануудые) зааха.

3. Шодоогой ба тренерэй фамили, нэрэ, обог, шодоогой самсын унгэ.
4. Шодоогууд болон мори унагшад тархи хамгаалха шлемтэй ба тусхай

гуталтай байха ёЬотой.
5. Хабаадагшад гай тодхорто ушарЬаа ЬэргылЬэн даадхалай полистай, 14

наЬа хурэтэр наЬатай хуугэд — засагай нютагай зургаанай унэлЬэн турэлхидэй
зубшеелтэй байха ёЬотой.

6. Морин бухэндэ мори усхэбэрилгын эрдэм - шэнжэлэлгын институдэй
угэЬэн уултэрэй паспортнуудые ба мориной Ьахуу, бруцеллез, орооной убшэн,
лептоспироз, инан убшэнуудые шэнжэлЬэн ветеринариин унэмшэлгэтэй,
ханяадан, хиирэнхэйЬээ тарилга, нюдэнэй тусхай хоёр дахин тарилгатай байха
ёЬотой.

7. Моридые шэрэлгын ба тэжээлзэр хангалгын гарша эльгээпэн эмхи бэе
дээрээ даадаг.

8. Туршалганууд Оросой ипподромууд дээрэ унаагай ба хатарша
моридой туршалгын хусэндее байгаа дуримуудэй ёЬоор хэгдэдэг.
Мэдуулгэ 2016 оной июниин 20-поо хожом бэшэ угэхые гуйнабди. Июниин

24 болотор мэдуулгэ оруулаагуй морид мурысеендэ табигдахагуй.
Ажаглалта:

Морид Ьарын туршада узэгдэЬэн байха ёЬотой, ветеринариин унэмшэлгэ дээрэ
аймагай ахамад ветеринарай зубшеерэл, ондоо можын хабаадагшадта можын
ветеринарай хэлтэсэй зубшеерэл байха ёЬотой.

Соло дуудагшадай мурысеен.

БУРЯАД ШАТАР

Командын буридэл: 4 хун (2 буЬэтэй хун ба 2 эмэгтэй). Туе мурысеен
хубиин-командын, швейцариин гуримаар, 9 шатаар унгэргэгдэдэг. Эрэшуул
болон эхэнэрнууд амяараа мурысэнэ. Нааданай хиналтын саг нартиин
дуурэтэр 10 минута + 5 секунда тоглогшо бухэнэй ябасада. Кууринууд
удаадахи харуулалтану>'даар тодорхойлогдодог: абаЬан очко, хоорондоо
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уулзалгын дун, Бухгольцын, Бергерэй, Прогрессэй удхэгшэд. Командын
уридлагша тодорхойлогдодог гэбэл: нэмэлтэ харуултануудаар эрэшуулэй ба
эхэнэрнуудзй дунда командын хабаадагшадай эзэлЬэн Ьууринуудые нэмэлгын
тоогой хэмжээгээр.

Хамагай абарга чемпион зрэ ба эхэнэрнуудэй наадануудта 1, 2 Ьуури
эзэлЬэн шатаршадай дунда элируулэгдэдэг: 1-дэхи буЬэтэй хун — 2-дохи
эхэнэр, 1-дэхи эхэнэр - 2-дохи буЬэтэй, Ьуулээрнь илгшад хоорондоо
наададаг. .

ЬЭЭР ШААЛГАНАЙ ЗАНШАЛТА НААДАН

Энэ хэмжээндэ 5 хун болотор буридэлтэй команданууд табигдадаг.
«Ьээр шаалган» - ухэрэй Ьээр шаалгада мурысэхэ дуратай хунуудэй

туршадаг эртьш буряад-монголой тухэл. Урид шанаЬан яЬа нэгэ гартаа баряад,
нугее гарайнгаа альганай эрмэгээр сохиходо хухардаг. Мурысеенэй эрхэ
нухэсэл - гар нюсэгэн, бээлэй болон бусад хамгаалалта байха ёЬогуй. ЯЬаяа
саарЬаар орёожо болохо.

Нэгэ тухэлэй хубсаЬан (дэгэл, малгай, гутал).
Командануудай гараха ээлжээн жээрэбээр тодорхойлогдодог. 5 хунэй

командын ендэр дээрэ гарахада, хабаадагшад мэшээг сооЬоо Ьээр харангуй
гаргадаг. Тэрэнэй ашаар Ьээр Ьэлгэлгэ ба арсалдаата ушар зайлуулдаг.
Нэгэдэхи шатада нэгэ сохилто тулбэригуй, сохилто бухэн 50 тухэригтэ болохо.
Саашанхи ээлжээндэ ахамад судья сохилтын тоо тодорхойлхо. Шалгалтын
шата унгэргэхэдэ 10 хабаадагшад элирдэг, тэдэ финалда яуури хубаадаг.

Эсэсэй дунгеер командын дун гаргагдадаг.

ШАГАЙ НААДАН

Команда бухэнЬее 5 хун (2 буЬэтэй хун, 2 эхэнэр, 1 ветеран хуйЬэнэй
илгаагуй. Гурбан янза наадан байха: 1) «НяЬалалга» 2) «Мори урилдаан», 3)
«Шуурэлгэ».

Нэгэ тухзлэй хубсаЬан (дэгэл, малгай, гутал).
«НяЬалалга» - 1 буЬэтэй, 1 эхэнэр.
Наадан хоёр шатаар унгэрдэг. Жээрэбээр хэнЬээшье олон «бухэ» абаЬан

хун эхилдэг. Туруун наадагшад шагайнуудаа тараажа шэдэдэг. Бухыень бухэ
тээшэнь, хонхыень хонхо тээшэыь няЬалдаг. НяЬалагдаЬан шагай ондоо
шагайнуудые дайраха ёЬогуй. Сагаалса шагай баЬал ондоо шагайыуудые
дайраха ёЬогуй. Зуб тудабал, няЬалЬан гу, али дайрагдаЬан шагайн нэгые
абадаг. Наадагша няЬалЬан гараараа шагай абаха ёЬогуй. Угы Ьаа, алдаа гэжэ
тоологдохо. Ээлжээниинь нугее наадагшада орохо. Нааданай нюруу дээрэ
гурбан шагайн улэтэр наадан ургэжэлдэг. Тиигээд эсэсэй шата захалдаг. 3
шагайв улэхэдэ ээлжээ абаЬан хун шагайнуудаа хаядаг. Гурбан адли шагайн
буубал урдиЬэн нэгэниинь шуурэжэ абадаг. Хоёр адли шагайн унабал,
тэдэниие няЬалдаг. Шадабал наадан дуурэнэ. Угы Ьаа, ээлжээн нара зуб
дамжуулагдана. Эгээл олон шагай суглуулЬан хун шууЬэндэ тоологдохо.
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«Мори урилдаан» - 1 ветеран.
Наадагшад сулее шагайнууд сооЬоо «гуйгеешые» шэлэжэ, туруушын

жагсаалай шагайн хоёр тээгуур табидаг. Тиигээд табан шагай абажа хаядаг.
Тэдэнэй дунда «морин» буугаа паань, хаягша еерын «мори» абажа, жагсаал
соохи хоёрдохи шагайн хажууда, хоёр «морин» буугаа Ьаанъ гурбадахиин
хажууда, гурба Ьаань дурбэдэхиин хажууда табидаг. Нэгэшье шагай «морин»
боложо унаагуй Ьаань, хаягшын морин байрадаа улэдэг. Бэшэ наадагшад баЬал
тиимэ уйлэ хэдэг.

Хэдэн дахин хаяЬанай удаа хэнэйшьеб «шуран морин» жагсаалай арбан
хоёр шагайе алхадаг. Тэрэ шууЬэндэ тоологдохо.
«Шуурзлгэ» — 1 бупэтэй, 1 эхэнэр.

Наадагша бухэн шагайнуудые дээшэнь шэдээд, ганса гараараа барижа
урдихэ ёЬотой. Дахяад дээшэнь шэдээд, доро байгша шагайнуудые адхажа;

тэрэл гараараа шэдэЬэн шагайнуудаа барижа урдихэ ёЬотой. Шагайнууд
унахадаа столдо гу, али сээжэдэнь хурее Ьаа, адхаЬан шагайЬаа али нэгзниинь
унаЬан гу, али хажуудахи шагайнуудынь дайрагдаа Ьаа, алдуу гэжэ
тоологдохо. Тэрэ дуримэй ёЬоор шуурэжэ абаа Ьаа, шууЬэн шагай гэжэ
тоологдохо. Ээлжээниинь удаадахи хундэ дамжуулагдаЬаар, стол дээрэ
шагайн дуурэтэр наадан ургэлжэлхэ. БултанЬаа олон шагай шуурэн
суглуулЬан хун шуугээ гэжэ тоологдохо.
Эмхидхэлэй хороон дурим хубилгажа болохо, тэрээн тухай шуугшэдэй
коллеги дээрэ уридшалан хэлэгдэхэ.

Шагай нааданай талаар командын туруушын Ьуури бухы хабаадагшадай
дунда эгээл усеен Ьууринуудые эзэлпэнЬээ тодорхойлогдохо. Очконуудай
адли тоотой байЬан ушарта, олон нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи Ьууринуудые
эзэлЬэиЬээ элируулэгдэхэ

Эмхидхэлэй хороон илагшадые элируулхэ талаар еерын эрхэтэй байха,
тэрээн тушаа уридшалан хабаадагшадта дуулгаЬанай ёЬоор.

ИЛАГШАДЫЕ ТОДОРХОЙЛГО

Мурысеенуудтэ спортын ба заншалта наадануудай дуримуудэй ёЬоор
илагшад тодорхойлогдохоб гэбэл:

- урилдаануудай тусэбэй бухы шатан}'удаар хубиин тоосоон;
- урилдаануудай тусэбэй бухы шатануудаар абаргын тоосоон, шагай

нааданЬаа бэшэндэ;
— урилдаануудай тусэбэй бухы шатануудаар командын тоосоон.

ШАГНАЛГА

Спортын янзануудаар хубиин туруу ба шангай Ьууринуудые эзэлэгшэд,
хамагай абарга гэЬэн нэрэ зэргэдэ хуртэгшэд медальнууДааР> дипломуудаар ба
Эмхидхэлэй хорооной шангуудаар шагнагдаха.



МЭДУУЛГЭ УГЭХЭ БОЛЗОР

Нааданай спортын мурысеенуудтэ хабаадагшадта
Уридшалан мэдуулгэ бэшэмэл тухэлеер спортын янза бухэндэ командын

тоо буридэл, морндой тоо ба автомашинын тоо маркыень заалгатайгаар 2016
оной июниин 1 болотор 670000, Улаан-Удэ хото, Правительствын байшан,
Буряад уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар яаман гэЬэн хаягаар
ябуулхада болоно. Факс: 8(3012) 21-75-29; али Е-таП: ттзрог1то1@§ОУгЪ.ш

Харилсаха телефонз^уд: 8(3012) 21-60-42 Дашибальжиров Баир Дашиевич,
21-44-68 Ухинов Беликто Валерьевич.

2016 оной июниин 30-да Буряад уласай бэеын тамирай ба залуушалай талаар
яаманда болохо шуугшэдэй коллегиин зублеендэ тогтоогдоЬон тухэлэй нэрэ
заалгатай мэдуулгэнууд, спортын янзануудаар техническэ мэдуулгэнууд,
хабаадагша бухэнэй паспорт^ ИНН* (налог тулэгшын танюулгын дугаар)
мандат узэлгын комисси гарахын тулада узуулэгдэдэг. Бухы хабаадагшад
гэнтын ушарЬаа Ьэргылэлгын даадхалай полисуудтай байха ёЬотой.
* Ажаглалта: Оросой Холбооной харьяатанда
Тел.: 8(3012) 21-60-42, 21-44-68.

Факс: 8(3012)21-75-29.


