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Үбэр Байгалай хизаарай  

Засагай газарай  

захиралтаар  

БАТАЛАГДАА 

 

 

 

         Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» наадан тухай  

ДYРИМ 

 

1. Ниитэ дүрим 

1. Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» наадаан (саашаа – 

наадан)  Үбэр Байгалай хизаарай дэбисхэртэ 2020 оной 7-дохи һарын 16-18-ай 

үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Хабаадагшадай бууха үдэр – 2020 оной 7-дохи 

һарын 16.  

2. Наада байгуулагшад ба эмхидхэгшэд: 

1) Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газар; 

2) Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаан; 

3) Үбэр Байгалай хизаарай Соёлой яаман; 

4) Үбэр Байгалай хизаарай Тамирай яаман; 

5) Үбэр Байгалай хизаарай Хүдөө ажахын яаман; 

6) Үбэр Байгалай хизаарай Хүрэнгэ оруулгые хүгжөөлгын яаман. 

3. Наада бэлэдхэлгын болон үнгэргэлгын ниитэ хүтэлбэри Үбэр 

Байгалай хизаарай Засагай газараар 2019 оной 2-дохи һарын 25-ай үдэрөөр 

абтаһан 48-р дугаар захиралтаар баталагдаһан эмхидхэлэй хороон бэелүүлнэ. 

4. Нааданай үнгэргэгдэхэ газар: Үбэр Байгалай хизаар, Ага тосхон, 

Могойто тосхон.  

 

2. Нааданай зорилго ба хараа бодолнууд 

5. Нааданай гол зорилго хадаа буряад арадай заншалта соёл болон 

тамирай үндэһэн янзануудые, хэлэ бэшэг, ёһо заншал, ажабайдалай ёһо гурим  

һэргээлгэ, сахилга, залуу үетэндэ дамжуулга, уран һайханай, киногой, тамирай 

оршомуудаар болон социально-экономическа хүгжэлтын эрхим 

туйлалтануудые олоной анхаралда харуулга болоно.  

6. Нааданай гол хараа бодолнууд:    

1) буряад арадай соёл дэлгэрүүлгэ; 

2) арадай үндэһэн уран урлал хүгжөөлгэ; 

3) хабаадагша бүлгэмүүдэй хоорондо зохёохы талаар харилсаха, дүй 

дүршэлөөрөө андалдаха эрхэ нүхэсэл байгуулга; 

4) уран бэлигтэй залуушуулые элирүүлгэ, дэмжэлгэ; 

5) үндэһэн тамирай янзануудые сахин үлөөлгэ ба хүгжөөлгэ; 

6) буряад арадай ажахынуудай эрхим дүй дүршэл мэдээжэ болгон 

дэлгэрүүлгэ; 

7) Ородой Холбоото Уласай болон бэшэшье гүрэнүүдэй нютаг оронуудай 
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уран һайханай, уран зохёолой, киногой талаар туйлалтануудые, мүн тэдэнэй 

социально-экономическа хүгжэлтэ харуулга; 

8) энхэ элүүр ажабайдал нэбтэрүүлгэ; 

9) үндэһэ яһатанай хоорондохи эб эе бэхижүүлгэ; 

10) уласхоорондын хилэ шадарай ба можонуудай хоорондын хани барисаа 

хүгжөөлгэ; 

11) Үбэр Байгалай хизаарта аяншалга хүгжөөлгэ.  

 

3. Хабаадагшад 

7. Нааданда Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудай, муниципальна 

байгуулалтануудай түлөөлэгшэд, Монгол ороной аймагуудай болон 

хотонуудай, Хитад гүрэнэй Дотор Монголой түлөөлэгшэд, мүн бусад 

гүрэнүүдэй хаа хаанагүй ажаһуужа байһан буряадууд хабаадана. 

8. Түлөөлэгшэдэй бүридэлдэ: албан ёһоной, соёлой оршомой (зохёохы 

мүрысөөнүүдээр), тамирай оршомой (тамирай мүрысөөнүүдээр), олондо 

мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд орохо. Нааданай албан ёһоной 

түлөөлэгшэдтэ гүрэнэй/нютаг оронуудай таба-табан хүн: хүтэлбэрилэгшэд 

болон хүндэтэ айлшад ороно. 

9. Наада бэлэдхэлэй болон үнгэргэлгын эмхидхэлэй хороон Үбэр 

Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогһоо залан хүтэлэгшэдые томилно. 

 

4. Зохёохы мүрысөөнүүдэй шүүгшэдэй бүлэг: 

10. Зохёохы мүрысөөнүүдэй шүүгшэдэй бүлэгтэ: угтан абажа байһан 

талаһаа – 2 хүн, Буряад оронһоо – 1 хүн, Эрхүүгэй можоһоо – 1 хүн, Монгол 

оронһоо – 2 хүн, Хитад гүрэнһөө – 1 хүн ороно. Дүн хамта 7  хүн. 

Зохёохы мүрысөөнүүдтэ хабаадагшадые соёлой болон уран һайханай 

оршомой ажаябуулагшадһаа бүридэһэн шүүгшэдэй бүлэг сэгнэнэ. 

Гүйсэдхэлгэнүүд 10 баллаар сэгнэгдэнэ. Шүүгшэдэй бүлэгүүдэй гэшүүд 

мүрысөөнэй түлэб хаража, сэгнэлтын хуудаһануудта бэшэжэ, моторой 

тэмдэгээр баталжа, ажалаа ябуулна. Баллнуудай тоогоор илагшад 

элирүүлэгдэнэ. Хэрбэеэ илагшадай адли баллнуудые  абабал, шүүгшэдэй 

бүлэгэй түрүүлэгшэ илагшые тодорхойлно. Шүүгшэдэй бүлэгэй гаргаһан 

шиидхэбэри дүнгэй протоколдо оруулагдажа, дахяад харагдахагүй.  

 

5. Наада эмхидхэлгэ 

 11. Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һара болотор 

мэдүүлгэнүүдээ эмхидхэгшэдэй электронно сахим хаягта эльгээхэ хэрэгтэй. 

Бэшэгэйнгээ гаршагта ямар мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэ эльгээһэнээ 

заабол тодорхойлжо бэшэхэ. 

зохёохы мүрысөөнүүдээр - altargana2020@mail.ru 2020 оной 7-дохи 

һарын 1 болотор 

тамирай мүрысөөнүүдээр – admabao@mail.ru  2020 оной 7-дохи һарын 1 

болотор 

mailto:altargana2020@mail.ru
mailto:admabao@mail.ru
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Мэдүүлгэеэ эльгээгээд, заабол холбоо бариха утаһаар хонходожо, зүб 

хаягаар хүрэһыень баталха. 

Хабаадагшын мэдүүлгэ: 

Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудай болон хари гүрэнүүдэй 

мэдүүлгэнүүд Соёлой сайдаар баталагдаха;  

Муниципальна аймагуудай, Монголой аймагуудай болон хотонуудай, 

Хитад гүрэнэй Дотор Монголой автономито аймагуудай хабаадагшадай 

мэдүүлгэнүүд – соёлой таһагые даагшаар гү, али муниципальна байгуулалтын 

толгойлогшоор баталагдаха; 

  Моторой тэмдэг ба тамга заабол табигдаха ёһотой. 

Заагдаһан сагһаа үлөөд ороһон мэдүүлгэнүүд абтажа харагдахагүй. 

Мэдүүлгэнүүдтэ хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада 

зүбшөөл (энэ дүримэй 1 - 3 дугаар хабсаргалтанууд) хабсарагдаха.  

Дансануудай мэдээнүүдэй дутуу һаань, мэдүүлгэ хүсэгүйдэ тоологдохо.  

Эмхидхэгшын хаяг: 

зохёохы мүрысөөнүүдээр: 687000, Ага тосхон, Базар Ринчиногой үйлсэ, 

92, 108-дахи таһаг, “Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түб” 

гүрэнэй соёлой эмхи  - холбоо бариха утаһан: 8 (30239) 3-56-29. 

тамирай мүрысөөнүүдээр: 687000, Ага тосхон, Базар Ринчиногой үйлсэ, 

92, 309-дэхи таһаг, физическэ культура ба тамир хүгжөөлгын таһаг - холбоо 

бариха утаһан: 8(30239) 3-71-28. 

Зохёохы мүрысөөнүүдтэ хабаадалгын гурим жээрэб татаһанай ёһоор 

тодорхойлогдохо. 

 

6. Мүнгэн шангай хэлсээн 

12. Нааданай хэмжээ ябуулгануудай мүнгөөр һомололго “Үбэр байгалай 

хизаарай Агын Буряадай тойрогой социально-экономическа хүгжэлтэ” гэһэн 

гүрэнэй программын хэмжээн соо, 2020 ондо Үбэр Байгалай дэбисхэртэ 

үнгэргэгдэхэ Буряадай уласхоорондын «Алтаргана-2020» нааданда 

бэлэдхэлгээр болон үнгэргэлгээр эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшээр 

баталагдаһан гаршын сметын ёһоор бэелүүлэгдэхэ.  

Нааданай эмхидхэлэй хороон наада эмхидхэлгэдэ болон үнгэргэлгэдэ 

гаргашалагдаха мүнгэ, албан ёһоной түлөөлэгшэдэй, шүүгшэдэй бүлэгүүдэй 

гэшүүдэй байха байра, хоолынь дааха.  

Нааданда хабаадагшадай харгын, байрын болон эдеэнэй мүнгэнэй 

хангалта эльгээһэн тала бэелүүлхэ.  

Мүнгэн шан илагшын банкда нээгдэһэн тоосооной дансада һомологдохо. 

Илагшадай мүнгэн шанһаа Ородой Холбоото Уласай хуули гаргалгаар 

тогтоогдоһон налогой хэм хороогдохо.  

Хари гүрэнэй хабаадагшад – зохёохы болон тамирай мүрысөөнүүдэй 

илагшад Ородой Холбоото Уласай банкнуудта тоосооной данса нээхэ болоно.  

Зохёохы бүлгэмүүдэй болон тамирай можонуудай мүнгэн шангууд 

зууршалһан эмхи зургаанай банкда нээгдэһэн тоосооной дансада гү, али 

зохёохы бүлгэмүүдэй болон тамирай можонуудай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын 
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тоосооной дансада орохо. Бүлгэмэй түлөөлэгшын бүрин эрхэ бүлгэмэй гү, али 

можын  ниитэ суглаан дээрэ гаргагдаһан протоколоор баталагдаха (Дүримэй 4 

дугаар хабсаргалтын ёһоор).  

 

7. Нааданай соёлой мүрысөөнүүдтэ хабаадагшадай  

харилсаа холбооной мэдээсэл 

13.  Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай 

социальна оршомой хүтэлбэриин үндэһэн соёл хүгжөөлгын таһаг, таһагай 

дарга - Аюшиева Саяна Гармаевна - холбоо бариха утаһан: 8(30239) 3-71-28;  

«Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түб» гүрэнэй 

соёлой эмхи, захирал - Норполова Сэсэг Жугдуровна - холбоо бариха утаһан:  

8(30239)3-56-29;  

Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай пресс-

албан, хүтэлбэрилэгшэ - Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна - холбоо 

бариха утаһан: 8(30239) 3-51-69. 

 

8. Нааданай тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадагшадай  

харилсаа холбооной мэдээсэл 

14. Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай 

социальна оршомой хүтэлбэриин физическэ культура ба тамир хүгжөөлгын 

таһаг, таһагай дарга - Бальжинимаев Булат Наранович - холбоо бариха 

утаһан: 8(30239) 3-71-28; 

“Үбэр Байгалай хизаарай тамирай дадхаалгын болон заншалта 

янзануудаар олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай һургуули” гүрэнэй эмхи, 

эмхиин захирал – Батоболотов Дашинима Батожаргалович - холбоо бариха 

утаһан: 8(30239) 3-43-33; 

“Үбэр Байгалай хизаарай олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай 3-дахи 

һургуули” гүрэнэй эмхи, захирал Дамдинов Бэлик Августович - холбоо бариха 

утаһан: 8(30239) 3-40-90; 

Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаанай хүдөө 

ажахын таһаг, таһагай дарга Жаргалова Жаргалма Дамбадугаровна - холбоо 

бариха утаһан: 8(30239) 3-46-01, 3-49-56. 

 

9. Нааданай зохёохы мүрысөөнүүд 

15. Нааданай хэмжээ ябуулгануудта зохёхы мүрысөөнүүд, олондо 

мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хоорондо мүрысөөнүүд, тамирай 

урилдаанууд ороно. 

16. Зохёохы мүрысөөнүүд: 

1) «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн;  

2) «Дангина» гоо басагадай  мүрысөөн; 

3) «Морин Эрдэни» мориной тоног зэмсэгүүдэй болон гоёолтонуудай 

үзэсхэлэн-мүрысөөн; 

4) “Мүнөө үеын ба заншалта буряад хубсаһан” хубсаһанай уран 

найруулагшадай ажалнуудай үзэсхэлэн-мүрысөөн;  

http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs46.html
http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs410.html
http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs410.html


5 
 

5) арадай гар урлалай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-мүрысөөн; 

6) арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн; 

7) үльгэршэдэй, магтаал гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн; 

8) оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн; 

9) буряад шүлэгэй мүрысөөн; 

10) богони зохёолнуудай мүрысөөн; 

11) номой мүрысөөн; 

12) «Нангин бууса». Буряадуудай ажаhуудал зохёолгын болон ажахы 

эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд. 

17. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хоорондо мүрысөөнүүд:  

1) «Алтан саг» сурбалжалагшадай хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн 

2) Уран һайханай гэрэл зурагуудай фотоүзэсхэлэн-мүрысөөн 

3) Теледамжуулгануудай болон фильмнүүдэй мүрысөөн 

18.  Тамирай мүрысөөнүүд: 

1) бүхэ барилдаан; 

2) һур харбаан; 

3) мори урилдаан; 

4) шатар; 

5) һээр шаалга; 

6) шагай наадан. 

  

10.  Нааданай зохёохы мүрысөөнүүд 

19. «Буряад хyнэй нэгэ үдэр» арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй 

мүрысөөн 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд 

арадай соёлой эрхим заншалнуудые һэргээлгэ, сахилга болон хүгжөөлгэ, 

аман зохёолой заншалнуудые шэнэлэн хубилгахын түлөө таарамжатай байдал 

байгуулгада нүлөөлгэ; 

үндэһэн соёлой болон буряад хэлэ хэрэглэмжын ёһото оршон энэ 

зандань үлөөлгэ; 

уран һайханай бүлгэмүүдэй гүйсэдхэлгын хэмжээнэй ургалтые 

урмашуулга; 

буряад арадай заншал гуримуудые харуулhан арадай уран һайханай 

урлал хүгжөөлгэ. 

Мүрысөөнэй эмхидхэгдэхэ гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Могойтын 

аймаг” муниципальна аймагай “Социальна-соёлой түб” соёлой муниципальна 

эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Могойто Тосхон, Гагаринай үйлсэ, 22-дохи гэр  

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ бүлгэмүүд, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ бүлгэмүүд хабаадаха эрхэтэй. 

Бүлгэмүүд 20-һоо олон бэшэ гэшүүдһээ бүридэхэ. Мүн нэгэ үхибүүнһээ  

олон бэшэ үхибүүд хабаадаха аргатай.  

http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs44.html
http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs42.html
http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs45.html
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Залуушуулай наадануудай, арадай һайндэрнүүдэй, гэр бүлын ёһо 

гуримуудай хэһэгүүдые шэнэдхэн зохёоһон нютагай аман зохёолой онсо 

илгаанууд дээрэ үндэһэлжэ, буряадуудай ажабайдал харуулһан зүжэглэмэл 

наадан мүрысөөндэ дурадхагдаха. Наадан соо заабол арадай аман зохёолой, 

дуунай, хатарай, хүгжэмэй эрхим жэшээнүүд байха ёһотой. Хабаадагшадай 

хубсаһан, зүжэгэй хэрэгсэлнүүд нютаг оронуудай заншалнуудта, нааданай 

удхада тааруу байха ёһотой. Энээндэ онсо анхарал хандуулха хэрэгтэй. 

 Наадан 20 минута болотор үргэлжэлхэ зэргэтэй. Yгтэhэн сагhаа үлүү 

гарабал, эсэсэй дүн доошолхо: 1 минутаар үлүү гарабал, 1 балл хороогдохо.  

Сэгнэлтын эрилтэнүүд 

гүйсэдхэлгын өөрсэ ба hонин тала; 

жэнхэни аман зохёол; 

хизаар ороноо шэнжэлэлгээр шэглэл; 

тайзанай оршондо тааруулга; 

заншалта хубсаhан; 

нааданай хэрэгсэлнүүд. 

Мүрысөөнэй дүн гаргалга. 

Аман зохёолой бүлгэм – мүрысөөнэй гран-при шанда хүртэгшэ 

дипломоор, мүнгэн шангаар, кубогаар болон медальнуудаар шагнагдаха. 

Дүрбэн эрхим бүлгэмүүд  нааданай лауреадай Дипломуудаар, мүнгэн 

шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха. Бэшэндэ хабаадагшын 

Дипломууд барюулагдаха. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор иимэ 

дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 5 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

бүлгэмэй бүхы хабаадагшадай нэрэ обогууд; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

бүлгэмэй гэшүүдэй бүрин эрхэтэ түлөөлэгшые баталһан тухай ниитэ 

суглаанай протокол; 

түлөөлэгшын нюур зааhан дансын (нюур тала ба байдаг газар 

бүридхэлгэтэй хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса. 

Хабаадагшад нааданай болохо газарта бүридхэлдэ ороходоо, шүүгшэдэй 

бүлэгэй хэрэглэмжэдэ нааданай 6-6 сценари электронно аргаар, мүн саарһан 

дээрэ тушааха.  

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөн” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Мункуева Дулма Жамбаловна -                                                   

холбоо бариха утаһан: 8-914-437-01-64. 

20.  «Дангина» гоо басагадай мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад арадай заншалта соёл болон хэлэ шудалалгада, уран бүтээл, гоё 

hайханиие сэгнэлгэдэ залуушуулай анхарал хандуулга; 

mailto:altargana2020@mail.ru
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зохёохы hэдэбтэй залуушуулай дундаhаа шэнэ нэрэнүүдые тодоруулга; 

залуушуулай зохёохы эрмэлзэл урмашуулга; 

залуушуулай гүйсэдхэлгын бэлиг шадабари хүгжөөлгэ; 

залуушуулые журамтайгаар, зүб ябадалтайгаар хүмүүжүүлгэ. 

Мүрысөөнэй эмхидхэгдэхэ гурим. 

Мүрысөөн  2020 оной июлиин 17-до “Үбэр Байгалай хизаарай тамирай 

дадхаалгын болон заншалта янзануудаар олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай 

һургуули” гүрэнэй эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Балданжабоной үйлсэ, 

25-дахи гэр “Б”. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ, гүрэнэй нютаг оронуудай муниципальна 

байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын тойрогуудһаа) нэгэ-

нэгэ 16- 22 наhанай, хадамгүй, хүүгэдгүй басагад хабаадаха эрхэтэй. 

Хабаадагшад буряад хэлэ заатагүй мэдэхэ ёhотой. 

Мүрысөөнэй түлэб: 

«Магтан дуулая угаа, нютагаа» - өөр тухайгаа, түрэл нютаг, уг гарбал 

тухайгаа урлалай элдэб шэглэлнүүдые, тэрэ тоодо буряад дуунай нэгэ бадаг 

гүйсэдхэлгэ оруулһан онсо өөрсэ соносхол-урилга. Үгтэхэ саг - 4 мин.; 

«Сэдьхэлэй баяр» - үндэһэн хатар гүйсэдхэлгэ. Тус бүжэгэй аялга 

хүгжэм сахим дэбтэр соо гү, али CD дээрэ бэшэгдэжэ, уридшалан 

эмхидхэгшэдтэ үгтэхэ. Сагынь – 3 минута;  

«Оюун ухаанай уута» - арадайнгаа ёһо заншал, түүхэ, угсаатанайнгаа 

эдеэ хоол ба гар урлалнуудые мэдэлгээр мүрысөөн; 

«Аялга дуумни» - буряад дуу эрхим һайнаар гүйсэдхэлгын мүрысөөн. 

Сагынь – 4 минута хүрэтэр; 

«Һаргама толон» - мүнөөнэй буряад гоёлой хубсаһа, үһэеэ гоёор 

һамналга, гоёолто зүүдхэлнүүдые г.м. харуулга. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

зохидоор ба өөрсэ маягаар өөрыгөө харуулалга; 

түхэл шарайн зохид тала; 

буряад хэлэ, ёһо заншалнууд ба гуримуудые мэдэлгэ; 

оюун ухаан, сэдьхэлэй сэнэг; 

дуу, хатар гүйсэдхэхэ шадабари.  

Мүрысөөнэй дүн гаргалга. 

Гран-при шанда хүртэгшэ дипломоор, мүнгэн шангаар, кубогаар болон 

медаляар шагнагдаха. Дүрбэн эрхим хабаадагшад нааданай лауреадай 

дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар, медальнуудаар шагнагдаха, бэшэ 

хабаадагшад - хабаадагшын үнэмшэлгэнүүдээр. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 6 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (бүхы хуудаһанууд), ИНН-эй, 
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СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда нээгдэһэн тоосооной данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Дангина” мүрысөөн” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Долгоржапова Долгорма Мункуевна -  

холбоо бариха утаһан: 8-914-500-26-80. 

21. “Морин эрдэни” мориной тоног зэмсэгүүдэй болон гоёолтонуудай 

мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд болон хараа бодолнууд: 

мориной үндэһэн тоног зэмсэгүүдые болон гоёолтонуудые дархалха 

заншал үлөөхэ, хүгжөөхэ хэрэгтэ нүлөөлгэ, арадай хэдэн зуун жэлдэ абажа 

ябаһан соёл зандан үлөөхэ талаар мүнөө үеын политика байгуулга; 

буряад арадай уран урлалай урданай заншал үргэлжэлүүлжэ, мориной 

тоног зэмсэгүүдые дархалха заншал элирүүлэн хүгжөөлгэ;  

мориной тоног зэмсэгүүдые болон гоёолтонуудые дархалдаг арадай уран 

гартаниие элирүүлгэ ба дэмжэлгэ; 

ажаһуугшадые буряад арадай үндэһэн соёлдо болон заншалнуудта 

хамжуулга. 

Мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 18-да Үбэр Байгалай хизаарай 

“Олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай 3-дахи һургуули” гүрэнэй эмхидэ 

үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Ранжуровай үйлсэ, 27-дохи гэр. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ хабаадагшад, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ урашуул хабаадаха эрхэтэй. 

Мүрысөөндэ мориной тоног зэмсэгүүдые болон гоёолтонуудые 

дархалдаг арадай уран гартан зохёохы ажаябуулгаяа хаанашье эрхилжэ байгаа 

һаа, хэдышье наһатай һаа хабаадаха эрхэтэй. Хабаадагшад заабол буряад 

арадай үндэһэн хубсаһаар байха, буряад хэлэн дээрэ ажалаа хамгаалха.  

Буряад эмээл мориной тоног зэмсэгүүдтэеэ мориндо үмэдхүүлэгдэхэ. 

Моридые эмхидхэгшэд бэлдэхэ, мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ газарта сэргэнүүд 

тохогдохо. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

мориной тоног зэмсэгэй хүсэд дүүрэн байлга; 

зэмсэгүүд заншалта ёһо соогоо дархалагдаһан байлга; 

зэмсэгүүдые болон тэдэнэй гоёолтонуудые урлаха эрхим арга; 

хабаадагшын ажалнуудай онсо өөрын түхэл маяг. 

Дүн гаргалга. 

Гурбан эрхим хабаадагшад  нааданай лауреадай дипломуудаар, мүнгэн 

шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха, бэшэ хабаадагшад - 

хабаадагшын дипломуудаар. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

mailto:altargana2020@mail.ru
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тус дүримэй 7 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, байдаг газар бүридхэлгын 

хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда нээгдэһэн 

тоосооной данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Морин Эрдэни” мүрысөөндэ” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Норполова Сэсэг Жугдуровна - холбоо 

бариха утаһан: 8-914-470-39-93 

22.  Арадай гар урлалай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-мүрысөөн 

Үзэсхэлэн-мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

Еврази түбиин орон нютагуудта нягта ажаhуудаг буряад үндэһэтэнэй 

бүлэгүүдэй гар урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй эрхим заншалнуудые 

үргэнөөр харуулга болон дэлгэрүүлгэ; 

арадайнгаа хэдэн зуун жэлдэ абаад ябаһан соёл зандань үлөөхэ талаар 

мүнөөнэй политика байгуулга; 

уран барималнуудай, урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй талаар 

арадай уран дархашуулай шэнэ нэрэнүүдые элирүүлгэ; 

буряад арадай уран дархашуул тухай мэдээнүүдэй согсолбори 

байгуулга; 

хүршэ можо нютагуудаар ба хари оронооршье ажаhуудаг буряад 

дархашуулай хоорондоо hаадгүй харилсаанай оршон байгуулга; 

мастер-классуудые үнгэргэжэ, дархашуулай мэргэжэл шадабариие 

дээшэлүүлгэ. 

Мүрысөө эмхидхэхэ гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо18 болотор  Үбэр Байгалай 

хизаарай “Олимпийцүүдые бэлдэдэг тамирай 3-дахи һургуули” гүрэнэй 

эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Ранжуровай үйлсэ, 27-дохи гэр. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ уран гартан, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ бэлигтэн хабаадаха эрхэтэй. 

Мүрысөөндэ уран барималнуудай, урлалай ба арадай уран бүтээлнүүдэй 

талаар бэлигтэн болон зохёохы ажалтай бүлгэмүүд уригдана. 

Буряад үндэһэн гар урлалнуудай дархашуулай, уран бэлигтэнэй 

зохёолнууд удаадахи сэдэбүүдээр үзэсхэлэндэ табигдаха: 

“Модо отолжо, hиилэжэ, мүн үйhөөр бүтээhэн уран зүйлнүүд”; 

“Түмэр дабтажа, шудхажа, hиилэжэ бүтээhэн уран зүйлнүүд”; 

“Зөөлэн эдээр бүтээhэн уран зүйлнүүд (булгайр, арhан, hэеы, адуунай 

hүүл, дэлhэн, бүд)”; 

“Буряад зураг”; 

“Угсаатанай түхэл шэнжэтэй гарай бэлэгүүд”. 

2018 оной август һараһаа эхилээд бүтээгдэһэн, урдань “Алтаргана” 

нааданай мүрысөөнүүдтэ хабаадаагүй ажалнууд хабаадаха. Сэдэб бүхэндэ 

mailto:altargana2020@mail.ru
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табан ажал болотор абтаха. Үзэсхэлэн-мүрысөөнэй гол эрхэ нүхэсэл хадаа 

табигдаһан бүтээлнүүдэй онсо өөрсэ тала болоно.  

Хабаадагшадта үзэсхэлэн-мүрысөөнэй үедэ уран зүйлнүүдээ олоной 

урда бүтээжэ харуулха арга олгогдохо. Тиихэдээ уран дархан заншалта 

хубсаhатай, уран бүтээлээ дархалха өөрын эд хэрэгсэлтэй, зэмсэгүүдтэй, 

бүтээлээ дэлгээхэ түхеэрэлтэтэй байха ёhотой, үзэсхэлэндэ дэлгээhэн уран 

бүтээлнүүд тухайгаа 5 минутын туршада хөөрэжэ үгэхэ. 

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга 

Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй дүнгөөр сэдэб бүхэндэ 3 илагшад 

тодоруулагдажа, нааданай лауреадай дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон 

медальнуудаар шагнагдаха (дүн хамта – 15 хүн), бэшэ хабаадагшад - 

хабаадагшын дипломоор. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7 һарын 1 болотор иимэ 

дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 8 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Арадай гар урлалай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-мүрысөөндэ” гээд тэмдэглээд 

эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Норполова Сэсэг Жугдуровна - холбоо 

бариха утаһан: 8-914-470-39-93 

23.  “Мүнөө үеын ба заншалта буряад хубсаһан” хубсаһанай уран 

найруулагшадай ажалнуудай үзэсхэлэн-мүрысөөн;  

Мүрысөөнэй гол зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад зоной заншалта хубсаһа урлаха, эсхэхэ ба оёхо арга шадабарида 

угсаатанайнгаа ёһо заншалнуудые сахилга ба хүгжөөлгэ; 

нютаг нютагай буряад угсаата зоной жэлэй дүрбэн сагта үмдэхэ 

хубсаһанай маяг түхэлые, онсо илгаа шэнжэнүүдые үргэнөөр харуулга; 

буряад зоной хубсаһанда хабаатай зохихо элдэб хэрэгсэлнүүдые, 

шэмэглэлэй зүйлнүүдые оруулаһан, мүнөө үеын эрилтээр бүтээһэн хубсаhанай 

эрхим жэшээнүүдые байгуулга; 

хубсаһа урлаха, эсхэхэ ба оёхо талаар уран бэлигтэй шэнэ зохёогшодые 

болон шадамар бэрхэ оёдолшодые элирүүлгэ. 

Мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ гурим. 

Мүрысөөн  2020 оной 7-дохи һарын 18-да “Үбэр Байгалай хизаарай 

тамирай дадхаалгын болон заншалта янзануудаар олимпийцүүдые бэлдэдэг 

тамирай һургуули” гүрэнэй эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Балданжабоной 

үйлсэ, 25-дахи гэр “Б”. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ хабаадагшад, гүрэнэй нютаг оронуудай 

mailto:altargana2020@mail.ru
http://www.altargana.narod.ru/konkursy1/konkurs410.html
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муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ урашуул хабаадаха эрхэтэй. 

Буряад арадай заншалта хубсаһа оёгшод, хубсаhа зохёон байгуулдаг 

байшангууд, хубсаһа эсхэгшэд-дизайнернууд, зохёохы бүлэгүүд, урлалай 

дээдэ гартан мүрысөөндэ хабаадаха. Хубсаhанай суглуулбаринууд иимэ 

янзануудаар мүрысөөндэ табигдаха: 

“Заншалта хубсаhан”; 

 “Мүнөө сагта тааруулhан хубсаhан”; 

“Үдэр бүриин хубсаһан”; 

 “Авангард” түхэлэй хубсаһан”.  

 “Заншалта хубсаһан” ба”Авангард” янзануудта хабаадагшад наһанай 

хоёр бүлэгтэ хабаадаха: 

 1 бүлэг – томо модельнүүдэй суглуулбаринууд; 

 2 бүлэг – үхибүүд модельенүүдэй суглуулбаринууд. 

Гүрэнэй/нютаг оронуудай түлөөлэгшэдэй өөрын модельнүүд 

хубсаһануудай суглуулбари харуулха. Суглуулбарида 8-20 хубсаһан байха. 10 

минута болотор харуулха. Хубсаһанай суглуулбаринууд тухай мэдээсэл 

буряад хэлэн дээрэ хүтэлэн ябуулагдаха. 

 Сэгнэлгын эрилтэнүүд 

үндэhэн хубсаhа оёлгын эрилтэнүүдые сахилга; 

хубсаhан оёгдоходоо сэбэрээр бүтээгдэhэн байха ёhотой; 

үнгэнүүдэйнь зохидоор тааралга; 

зохид дүрэ байгуулхын түлөө зүүдхэл гоёолтонуудай, хубсаhанай 

хэрэгсэлнүүдэй, малгай, гуталай зохидоор тааралга. 

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга. 

Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй дүнгөөр бүлэг бүхэндэ 3 илагшад 

тодоруулагдажа, нааданай лауреадай дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон 

медальнуудаар шагнагдаха (дүн хамта – 18 хүн), бэшэ хабаадагшадта - 

хабаадагшын дипломууд барюулагдаха. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 9 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Мүнөө үеын ба заншалта буряад хубсаһан” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Алакчинова Бальжима Баировна - холбоо 

бариха утаһан: 8-996-453-75-01. 

24.  Арадай дуу гyйсэдхэгшэдэй мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд болон хараа бодолнууд: 

буряад арадай соёлой баялиг сахин хүгжөөлгэ;  

mailto:altargana2020@mail.ru
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арадай дуунуудые болон тэдэниие олон ондоо нютаг можонуудай 

буряадуудай гүйсэдхэлгын маягуудые дэлгэрүүлгэ; 

арадай дунда ехээр дэлгэрээгүй дуунуудые болон дуушадые элирүүлгэ, 

тэдэнэй бэлиг шадабариие мүлин hайжаруулга. 

Мүрысөө үнгэргэлгын гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Аймагай соёлой 

ба сүлөө сагаа үнгэргэлгын түб” соёлой эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, 

Комсомольская үйлсэ, 16-дахи гэр.  

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ хабаадагшад, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ дуушад хабаадаха эрхэтэй. 

Дуушадай тусхай һургуулиин “вокал” мэргэжэлээр түгэсхэһэн дуушад, 

хүгжэмэй мэргэжэлтэ бүлэгүүдтэ ажалтай хүнүүд хабаадахагүй.  

Урда жэлнүүдэй наадануудта наhанай ондоо бүлэгэй лауреадууд 

хабаадажа болохо. 

Мүрысөөн хоёр шатаар үнгэргэгдэхэ. Мүрысөөндэ буряад арадай дуу 

гүйсэдхэгшэд наһанай дүрбэн бүлэгтэ хабаадаха:  

1 бүлэг – 7-һоо – 16 наhан болотор хабаадагшад; 

2 бүлэг – 17-һоо – 35 наhан болотор хабаадагшад; 

3 бүлэг - 36-һаа – 50 наhан болотор хабаадагшад; 

4 бүлэг - 51 наhанhаа дээшэ хабаадагшад. 

Мүрысөөндэ хабаадагша бүхэн гурбан дуу бэлдэхэ (хоёрдохи шатада 

дабтагдахагүй). Хабаадагшад абяа тодожо, сахим түхеэрэлгэ руу дамжуулдаг 

хэрэгсэл (микрофон, фонограмма) хэрэглэнгүй дуулаха. Хабаадагшада гол 

эрилтэ – өөрынгөө можо нютагай дуу гүйсэдхэлгын маягта тааралдал. 

1-дэхи шатада хабаадагшад хоёр дуу дуулаха, тиихэдээ нэгэ дуугаа 

хүгжэмэй арадай зэмсэг дахажа, нүгөөдэ дуугаа зэмсэг үгыгөөр дуулаха. 

2-дохи шатада хабаадагшад уртын буряад дуу гүйсэдхэхэ. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

гүйсэдхэгшын бэлигэй шэнжэнүүд; 

тайзан дээрэ зохидоор, зүжэгшын түхэлтэй байлга; 

дуунууд мүрысөөнэй дүримэй эрилтэнүүдтэй зохихо ёһотой; 

буряад арадай хубсаhан. 

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга. 

Дүрбэн бүлэгүүдэй гурба-гурбан гүйсэдхэгшэд (бүхыдөө – 12) лауреадай 

дипломоор, мүнгэн шангаар болон медальнуудаар шагнагдаха, бэшэ 

хабаадагшад - хабаадагшын дипломоор. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 10 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 



13 
 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru  сахим хаягаар 

“Буряад арадай дуунууд” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Соктоева Баирма Ракшаевна - холбоо 

бариха утаһан: 8-924-814-67-33. 

25.  Үльгэршэдэй, магтаал гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

үльгэр түүрээгшэдэй дүршэл шадабари дамжуулга; 

үльгэр түүрээгшэдые элирүүлгэ, тэдэнэй мэргэжэл шадабари 

нарижуулга; 

аман зохёолой баялигтай танилсуулга, түүрээгшэдэй дүршэл мэдээжэ 

болгон дэлгэрүүлгэ; 

бэрхэ гүйсэдхэгшэдэй дүршэл абалга, зохёохы харилсаан, үльгэр 

түүрээлгын аялгануудай баян тала, шүлэглэмэл хурса үгүүлэл – эдэ бүгэдые 

элирүүлгэ. 

Мүрысөө үнгэргэлгын гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Агын 

К.И.Базарсадаевай нэр. хүүгэдэй уран һайханай һургуули” соёлой эмхидэ 

үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Комсомольская гудамжа, 7-дохи гэр. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ бүлгэмүүд, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ гүйсэдхэгшэд хабаадаха эрхэтэй. 

Урда жэлнүүдэй мүрысөөнүүдтэ наhанай ондоо бүлэгүүдтэ илажа 

гарагшад хабаадажа болохо. 

Ганса гансаараа гүйсэдхэн түүрээдэг үльгэршэд, буряад магтаал шүлэг 

(магтаал, соло, бара) уран гоёор уншагшад наhанай хоёр илгаагаар 

мүрысөөндэ хабаадаха: 

1-дэхи бүлэг – 10-hаа 18 болотор наhанай; 

2-дохи бүлэг – 19-hөө дээшэ наhанай. 

Мүрысөөн нэгэ шатаар үнгэргэгдэхэ. Гүйсэдхэгшэ бүхэн нэгэ үльгэр (15 

минутын туршада) түүрээхэ, мүн 3 минутын туршада магтаал шүлэгэй зохёол 

гүйсэдхэхэ. Тиихэдээ нютагайнгаа гүйсэдхэхы заншал хараадаа абаха ёһотой.  

Үльгэрнүүдые түүрээхэдээ, арадай хүгжэмэй зэмсэгээр өөрөө гүйсэдхэн 

хүтэлхэдэ болохо. Миндаһан дээрэ бэшэгдэһэн аялга хүгжэм хэрэглэжэ 

болохогүй. Абяа шанга болгодог хэрэгсэл хэрэглэжэ болохо. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

гүйсэдхэлгынгээ уран шадабаряар шагнагшадай анхарал эзэлжэ, 

тэдэниие үльгэрэй оршондо оруулга; 

хэлэлгын, дуулалгын ба хүгжэмэй талаар шадабаринууд; 

гүйсэдхэлгын өөрсэ ба дабтагдашагүй тала; 

зүжэгшын маяг гаргалга; 

нютагай буряад заншалта хубсаhан. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга 

Хоёр бүлэгүүдэй гурба-гурбан эрхим гүйсэдхэгшэд лауреадай 

дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар, медальнуудаар шагнагдаха (бүхыдөө 6 

хүн), бэшэн - хабаадагшын дипломоор. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 11-дэхи хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, байдаг газар бүридхэлгын 

хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда нээгдэһэн тоосооной 

данса; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru сахим хаягаар 

«Үльгэршэд болон магтаал шүлэгүүдые түүрээгшэдэй мүрысөөндэ» гээд 

тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Базарова Оюна Баировна -                                                   

холбоо бариха утаһан: 8-924-778-10-34. 

26.  Оршон үеын буряад дуунай мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд болон хараа бодолнууд: 

оршон үеын буряад дуунуудай гүйсэдхэлгэ хүгжөөлгэ, уран hайханай 

талыень үргэдхэлгэ; 

дуушадай шадабари дээшэлүүлгэ, залуу дуушадые дэмжэлгэ, бэлигтэй 

залуушуулые элирүүлгэ; 

буряад хүгжэм дуунай соёлой заншал дээрэ үндэһэлэн, компьютерай 

онол арга хэрэглэн, хүгжэм дуу зохёон найруулагшадые (аранжировщик) 

урмашуулга; 

оршон үеын үндэhэн дуу гүйсэдхэлгые дэлгэрүүлгэ;  

холо ойрын орон нютагуудтай соёлой талаар харилсаагаа үргэдхэлгэ, 

зохёохы дүршэлөө халан абалга, шэнэ зохёохы түлэбүүдые байгуулгые 

дэмжэлгэ; 

зохёохы талаар дүй дүршэлөөрөө андалдалга, хабаадагшадай 

мэргэжэлэй тала дээшэлүүлгэ, зохёохы шэнэ түһөө түсэбүүдые байгуулга 

урмашуулга. 

2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Үндэһэтэнэй дуу хатарай 

“Амар сайн” театр” гүрэнэй соёлой эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Ленинэй 

үйлсэ, 70-дахи гэр.   

Мүрысөөн иимэ нэрлэгдэhэн заабаринуудаар үнгэргэгдэхэ: 

“Оршон үеын буряад дуу зохёогшод”; 

“Хүгжэм дуу зохёон найруулдаг эрхим бэлигтэн” (мастер аранжировки); 

“Оршон үеын буряад дуу гүйсэдхэгшэд”. 

 “Оршон үеын буряад дуу зохёогшод” гэжэ нэрлэгдэһэн янзада 2018 

оной «Алтаргана» нааданһаа хойшо бэшэгдэһэн нэгэ буряад дуун орохо 

ёһотой. Эндэ хүгжэм ба үгэнүүдые зохёогшодой ажалнууд сэгнэгдэхэ. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Зохёогшодой бэшэһэн хүгжэм болон үгэнүүд Finale, Sibelius гэһэн хэб соо 

тушаагдаха. Дуунай үгэнүүд саарһан дээрэ мүн сахим аргаар тушаагдаха. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

буряад арадай дуунуудай үндэһэн маягуудтайнь холбоо; 

хүгжэмэй, түхэл маягай, доторойнгоо аялгын талаар онсо байлга; 

дуу зохёолгын шиидхэбэри онсо байлга; 

дуунай жанрай онсо талануудые хүгжэмэй талаар шиидхэлгэ; 

дуунай үгэнүүдэй гүн удхын һанаашалга; 

үгэнүүдэйнь баян тала. 

Дүн гаргалга 

Дуунай үгэнүүдые, мүн хүгжэм эрхимээр зохёоһон 3-3 хабаадагшад (дүн 

хамта – 6) лауреадай дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар 

шагнагдаха, бэшэн - хабаадагшын дипломоор.  

“Хүгжэм дуу зохёон найруулдаг эрхим бэлигтэн”  

Хүгжэм дуу зохёон найруулдаг нэгэ эрхим бэлигтэн лауреадай 

дипломоор, мүнгэн шангаар болон медаляар шагнагдаха, бэшэн – 

хабаадагшын дипломоор.  

“Оршон үеын буряад дуу гүйсэдхэгшэд”  

“Оршон үеын буряад дуу гүйсэдхэгшэд” гэһэн заабарида хабаадагшад 

наhанай хоёр янзада хубаарха: 

1 бүлэг – 7-hоо 16 наhан болотор; 

2 бүлэг – 17 наhанhаа дээшэ.  

Янза бүхэн хоёр бүлэгтэ хубаарха: 

гансаараа дуулалга (соло); 

олоороо дуулалга (дуэт, ансамбль). 

Мүрысөөндэ хабаадагшад маяг болон удхаараа хоёр ондоо дуунуудые 

(буряад хэлэн дээрэ) гүйсэдхэхэ ёhотой. Дуун хэдынэйшье сагта бэшэгдэһэн 

байжа болохо. 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

гүйсэдхэлгын шадабари; 

гүйсэдхэhэн зохёолойнь өөрсэ болон үндэhэн шэнжэ; 

тайзан дээрэ бэеэ харуулха шадабари, дүршэл; 

дуунай удхые харуулһан тала. 

Мүрысөөндэ хабаадагша дурадхаhан дуунуудаа гүйсэдхэхэ эрхэтэй 

байhанаа мэдүүлхэ ёhотой. Зохёолшодой эрхэнүүдые сахидаг эмхи 

зургаануудтай гаража боломоор харилсаануудаа өөр дээрээ даажа абаха 

ёhотой. Бүхы хабаадагшад нааданай хубсаhаар байха, дуугаа өөрөө 

гүйсэдхэхэ. 

Дүн гаргалга 

Наһанай бүлэг бүхэнэй гурбан эрхим гүйсэдхэгшэд (дүн хамта – 12 хүн) 

лауреадай Дипломуудр, мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха, 

бэшэн - хабаадагшын дипломуудаар.  

Мэдүүлгэнүүдые үгэхэ саг ба гурим. 
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Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 12, 13 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

бүлгэмэй түлөөлгэтэ нюурые баталһан ниитэ суглаанай протокол 

(хэрэгтэй болоо һаань); 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru сахим хаягаар  

“Оршон үеын дуун” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй зонхилогшо: Жамбалов Солбон Цыдыпович, 

холбоо татаха утаһан: 8-924-808-81-57  

27. Буряад шүлэгэй мүрысөөн 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд 

буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг бэлигтэй найруулагшадые элирүүлгэ, дэмжэлгэ; 

буряад хэлэн дээрээ бэшэдэг бэлигтэй найруулагшадые зоной урда 

харуулга, тэдэнэй зохёохы ургалтада болон мэдээжэ болохо ябадалдань 

нүлөөлгэ. 

Мүрысөө үнгэргэхэ гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор Агын аймагай 

номой санда үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Базар Ринчиногой гудамжа, 75 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг найруулагшад, 

гүрэнэй нютаг оронуудай муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна 

аймагуудһаа, хотын тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ бүэлигтэн хабаадаха эрхэтэй. 

Ородой Холбоото Уласай  болон хари гүрэнүүдэй Уран зохёолшодой 

холбооной гэшүүд хабаадуулагдахагүй. 

Буряад соёлдо, хэлэндэ, уг гарбалда, үндэhэн заншалнуудта болон 

буряадуудай мүнөө үеын баялигуудта хабаатай гурбаһаа олон бэшэ шүлэгүүд 

удаадахи жанрнуудаар мүрысөөндэ абтаха: поэма, ода, баллада, гуниг, шүлэг, 

бага хэмжээнэй зохёол. 

Мүрысөөндэ буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг авторнууд наһанай 2 бүлэгтэ 

хабаадаха:  

1 бүлэг - 16-hаа 35 наhан хүрэтэр; 

2 бүлэг - 35-hаа дээшэ наhанай. 

Мүрысөөн 3 шатада үнгэргэгдэхэ: 

1-дэхи шата – гүн ухаанай ба уянгын шэглэлтэй шүлэгүүдые 

мүрысөөнэй гуримаар шагналга; 

2-дохи шата – хоёрдохи шатада ороhон зохёолнуудай нэгыень 

мүрысөөнэй гуримаар шагналга; 

3-дахи шата – түгэсхэлэй шатада орогшод 10 минутын туршада 

шүүгшэдэй бүлэгэй нэрлэhэн эрилтын хэмжээндэ ябууд бэшэлгэ харуулха. 

Сэгнэлгын эрилтэнүүд: 

mailto:altargana2020@mail.ru
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бэшэлгын дүршэл харуулалга; 

зохёолойнь сэдьхэл дайралга, шүлэгшын хубиин хандаса; 

шүлэгэй ба доторой хэмжүүрэй олон янза; 

түрэл хэлэнэй баялиг, үндэhэн зэргэсүүлгэнүүд, дүрэнүүд; 

зохёолой дабтагдашагүй өөрын тала. 

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга 

Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй дүнгөөр наһанай хоёр бүлэгтэ 3-3 илагшад (дүн 

хамта 6) тодоруулагдажа, лауреадай дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон 

медальнуудаар шагнагдаха, бэшэн - хабаадагшын дипломоор. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 17 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 14 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

Хабаадагшад ехэ нааданай болохо газарта бүридхэлдэ ороходоо, 

шүүгшэдэй бүлэгэй гэшүүдэй хэрэглэмжэдэ 6 саарһан дээрэ мүрысөөнэй 

зохёолнуудые гаргаад тушааха; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru сахим хаягаар  

“Буряад ирагуу найрагай мүрысөөн” гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Цэдашиева Дарима Батомункуевна - 

холбоо бариха утаһан: 8-924-296-86-43. 

28. Богони зохёолнуудай мүрысөөн 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад хэлэ сахин хүгжөөлгые, буряад арадай, буряад нютагай һүлдэ 

тэмдэгүүдтэй холбоотой үзэгдэлнүүдые харуулһан, сүлөө маягаар бэшэгдэһэн 

богонихон найруулгануудые (эссе) дэмжэлгэ;  

бага хэмжээнэй эрхим зохёол шэлэн абалга, дэлгэрүүлгэ; 

мүрысөөндэ хабаадагшадай эрхим зохёолнуудые хэблэлгэ. 

Мүрысөө үнгэргэхэ гурим. 

Мүрысөөн 2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Ага тосхон” 

хотын тойрогой Агын хүүгэдэй урлалай байшан соо үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, 

Цыбиковэй щйлсэ, 16-дахи гэр.  

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ бэшээшэд, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ бэлигтэн хабаадаха эрхэтэй. Ородой Холбоото Уласай 

Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд мүрысөөндэ табигдахагүй. 

 Мүрысөөндэ үгтэһэн богони зохёолнууд гүн ухаанай бодол, намтар, 

публицистика, уран зохёол харуулһан удхатай байжа болохо. 

Мүрысөөндэ хабаадаха буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг авторнууд наһанай 

хоёр бүлэгтэ хабаадаха: 
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1 бүлэг - 16-hаа 35 наhан хүрэтэр; 

2 бүлэг - 35 наhанhаа дээшэ. 

Мүрысөөн хоёр шатаhаа бүридэхэ: 

1-дэхи шата – мүрысөөнэй гуримаар зохёол шагналга; 

2-дохи шата – хабаадагшад 30 минутын туршада буряад хэлэн дээрэ бага 

хэмжээнэй бишыхан зохёол бэшэхэ. Сэдэбыень шүүгшэд дурадхаха. 

Мүрысөөнэй I шатада үгтэһэн найруулгануудай гол удха 

“Эрхэтэнэй уялга” 

“Би, мүн минии Эхэ орон” 

“Манай үеын баатарнууд” 

Хабаадагша өөр тухайгаа, Эхэ орон тухай болон хажуудамнай 

ажаһууһан, олоной дунда мэдээжэ болоһон зон тухай – эдэ гурбан сэдэбһээ 

дуратайгаа шэлэхэ. 

Мүрысөөнэй ажалнуудай эрилтэнүүд. 

Бага хэмжээнэй зохёол А4 түхэлэй 2 хуудаhанhаа олон бэшэ 

хэмжүүртэй, саарһан дээрэ хэблэгдэһэн ба сахим оньһоной байха. Эрилтэ: 

үзэгэй хэлбэри - Times New Roman, хэмжээн – 14 пт, сагаан талмайнь хэдэн 

талаhаань - 2 см. үргэнтэй, мүрнүүдэй хоорондо 1,5 зай байха. 

Сэгнэлгын эрилтэнүүд: 

удхыень дүүрэн харуулалга; 

удхыень холбоо таһалдаагүй, зохилдонги байлга; 

удхыень заншаhан хэбһээ ондоогоор, үнэн сэхээр харуулалга; 

уран hайханай талаар дүйтэй байлга; 

хэлэнэй баялиг; 

хаанаһаа, хэнэй бодол баримталжа, эшэ татаһан зүйлнүүдээ зааха. 

Мүрысөөнэй дүн гаргалга. 

Наһанай хоёр бүлэгтэ 3-3 илагшад нэрлэгдэжэ, тэдээндэ лауреадай 

дипломууд,  мүнгэн шангууд болон медальнууд барюулагдаха (дүн хамта 6 

илагшад), бэшэндэ - хабаадагшын дипломууд. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 17 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 15 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

Хабаадагшад нааданай болохо газарта бүридхэлдэ ороходоо, шүүгшэдэй 

бүлэгэй гэшүүдэй хэрэглэмжэдэ 6 саарһан дээрэ мүрысөөнэй зохёолнуудые 

гаргаад тушааха; 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru сахим хаягаар  

“Бага хэмжээнэй зохеолой мүрысөөн”  гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Балдоржиева Роза Мункожаргаловна - 

холбоо бариха утаһан: 8-924-295-11-89 

mailto:altargana2020@mail.ru
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29. Номой мүрысөөн. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад хэлэ, буряад соёл сахин хүгжөөхэ хэрэгтэ туһаламжа; 

буряад үндэhэтэн тухай эрхим ном элирүүлэн, олоной дунда 

дэлгэрүүлгэ; 

номой хэблэлэй хүдэлмэриин хүгжэлтэдэ туhа хүргэлгэ. 

Мүрысөөнэй үнгэргэгдэхэ гурим 

Мүрысөөн  2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Ага тосхон” 

хотын тойрогой “Баатар” гэһэн бэеэ һорилгын-элүүржүүлгын түбтэ 

үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Комсомольская үйлсэ, 20-дохи гэр. 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, 

муниципальна байгуулалтануудһаа, хари гүрэнүүдһээ номой авторнууд 

(бүридхэгшэ авторнууд, бүлэг авторнууд г.м.) болон номой хэблэлнүүд 

хабаадаха эрхэтэй. 

Мүрысөөндэ 2018 оной 8-дахи һараһаа 2020 оной 6-дахи hара болотор 

хэблэгдэhэн номууд табигдаха. Нэгэ автор хэдэн номуудые мүрысөөндэ 

эльгээхэ эрхэтэй. Анхан хэблэгдэһэн номууд мүрысөөндэ хабаадахагүй. 

Мүрысөөндэ ISBN – номой уласхоорондын нэгэ хэбэй дугаартай номууд 

хабаадаха аргатай. 

Мүрысөөн удаадахи нэрлэгдэhэн заабаринуудаар үнгэргэгдэхэ: 

 “Хүүгэдтэ зорюулагдаһан зохёол”; 

“Уран зохёол, прозо”; 

“Уран зохёол, шүлэглэмэл зохёол”; 

“Баримтата ном”; 

“Буряадууд болон буряад соёл тухай ондоо хэлэнүүд дээрэ номууд”. 

Сэгнэлгын эрилтэнүүд: 

удхын сэнтэй тала; 

зохёол бэшэлгын  маяг; 

зохёолой шухаг тала; 

хэблэлэй шанар. 

Мүрысөөнэй дүн гаргалга. 

Мүрысөөнэй дүнгөөр 4 заабари бүхэндэ 3-3 илагшад (дүн хамта 12 

илагшад) лауреадай дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар 

шагнагдаха, бэшэн - хабаадагшын дипломуудаар. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 16 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар 

бүридхэлгын хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса; 

хэблэгдэhэн хүдэлмэри – 2 ном (хүдэлмэринүүд эзэндээ бусаагдахагүй); 

хүдэлмэри сахим түхэлөөр pdf хэб соо; 
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номдо үгтэhэн сэгнэлтэнүүд саарһан дээрэ тушаагдаха, мүн сахим 

хаягаар эльгээгдэхэ; 

хэблэл бэлэдхэлгэдэ хабаадагшад тухай мэдээсэлнүүд (номой авторай, 

бүридхэгшэдэй, хэблэлдэ бэлдэгшэ харюусалгата нюурнуудай, уран 

зураашадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ); 

олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй гараһан ном тухай 

һанамжанууд (бии hаань); 

мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru,  

altargana20kniga@mail.ru, сахим хаягуудаараар  “Номой мүрысөөн”  гээд 

тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Балбарова Баярма Батоевна - холбоо 

бариха утаһан: 8-996-021-84-26. 

Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Үбэр Байгалай хизаарай номой сан 

эльгээгдэhэн электронно буулгабаринуудые хизаар ороноо шэнжэлэлгын 

электронно номой санда хэрэглэхээр үлөөхэ эрхэтэй.  

30. «Нангин бууса». Буряадуудай ажаһуудал зохёолгын болон ажахы 

эрхилэлгын эрхим жэшээнүүд. 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

талын мал ажалай аша үрэтэйе харуулга;  

хүдөөгэй малшан ажалтан – газарай эзэнэй дүрые hайн талануудhаань 

харуулга; 

хүдөөгэй хубиин ажахы эрхилдэг бүлэнүүдтэ мэдээсэлэй шэнэ онол 

аргануудые нэбтэрүүлгэ, тэдэнэй ажаhуудал ба ажахы эрхилэлгэдэ хэрэгтэй эд 

хэрэгсэлнүүдээр хангалга; 

газарта бодолтойгоор ашагладаг зоной дүршэл дэлгэрүүлгэ, аша 

үрэтэйгөөр нэбтэрүүлгэ. 

 Мүрысөөнэй эмхидхэгдэхэ гурим. 

2020 оной 7-дохи һарын 17-һоо 18 болотор “Ага тосхон” хотын тойрогой 

“Агын “ДалиТЭ” театр” соёлой эмхидэ үнгэргэгдэхэ, Ага тосхон, Ленинэй 

үйлсэ, 133-дахи гэр. 

Буряадай ёһо заншалһаа эхи абаһан мүнөөдэрэй байдал түхеэрхэ арга 

боломжонууд, хараа бодолнууд гэһэн асуудалаар түхэреэн шэрээ үнгэргэгдэхэ. 

Хабаадагша можо бүхэн 20 минута хүрэтэр үргэлжэлэлтэй видеофильм буряад 

хэлэн дээрэ харуулха.  

Түхэреэн шэрээдэ ажахы эрхилэгшэд, хүдөө ажахын мэргэжэлтэд, 

эрдэмтэд, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаха. 

 

Мүрысөөндэ Ородой Холбоото Уласай нютаг оронуудһаа, хари 

гүрэнүүдһээ гурбаһаа олон бэшэ ажахынууд, гүрэнэй нютаг оронуудай 

муниципальна байгуулалтануудһаа (муниципальна аймагуудһаа, хотын 

тойрогуудһаа) нэгэ-нэгэ ажахынууд хабаадаха эрхэтэй. 

Мүрысөөн иимэ бүлэгүүдтэ үнгэргэгдэхэ: 

1-дэхи бүлэг - Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай хабаадагшад; 

2-дохи бүлэг - хари гүрэнүүдэй хабаадагшад. 

mailto:altargana2020@mail.ru
mailto:altargana20kniga@mail.ru
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Харалгада бэлэдхэлгэ ба үнгэргэлгэ гурбан шатаар үнгэргэдэхэ: 

1-дэхи шата – 2019 оной юhэн hарын нэгэнhээ жэлэй 4 сагай видео-

буулгабари; 

2-дохи шата – 2020 оной зургаан һарын 1 болотор сэнхир дэлгэстэ 

буулгагдаһан зураг болон тэрээндэ элидхэл бэлдэлгэ; 

3-дахи  шата – харалгада хабаадаха тухай мэдүүлгэ 2020 оной зургаан 

һарын 1 болотор тушаалга. 

Ажахы тухайгаа хөөрэхэдөө, удаадахи асуудалнуудые заабол 

тайлбарилха ёһотой: 

1) бэлшээриин мал ажалай заншалнуудта үндэһэлжэ, хүдөөдэ ажахы 

эрхилэлгын ашаг үрэ.  

а) байдал hуудалаа, ажахы тойрон барилгадаа гамтайгаар, гарза 

багатайгаар зохёолго, ажалдаа өөрынгөө хандасые зохидоор 

тааруулга; 

б) үнгэрhэн жэлтэй сасуулхада үйлэдбэрилэгдэhэн ба худалдаанда 

гараhан үйлэдбэриин дээшэлhэн ушар; 

в) 2018-2019 онуудай туршада ажалай hууринуудые байгуулга; 

г) хубиингаа ажабайдал ба ажахы эрхилэлгэдээ мүнөө үеын онол 

аргануудые, тэрэ тоодо мэдээсэлэй, нэбтэрүүлгэ ба хэрэглэлгэ; 

д) адуу малай тоо толгойн олошоролго; 

е) үйлэдбэридөө мүнөө үеын онол аргануудые хэрэглэлгэ; 

ж) хүдөө ажахын үйлэдбэри буйлуулха ба худалдаха дүршэл. 

2) ажахы эрхилэгшын мүнөө үеын гэр байра 

a) ажаһуудаг гэрээ, бусад барилгануудаа болон буусаяа болбосон 

түхэлтэй болголго; 

б) бэе махабадта хорогүй элшэ хүсэ хэрэглэлгэ, тэдэниие хэрэглэхэ 

мүнөө үеын онол арганууд; 

в) ажахы эрхилэлгэдээ мүнөө үеын мэдээсэлэй онол аргунуудые 

нэбтэрүүлгэ. 

3) ажахы эрхилэгшын гэр бүлэ 

a) ажахы эрхилэгшын бүлын гүйсэд, дүүрэн тала; 

б) бүлын олон хүүгэдтэй, тэдэнээ хүмүүжүүлгэ харуулһан тала; 

в) ажахы эрхилэгшын бүлэдэ түрэлэй ба ажалай холбоон; 

г) ажахы эрхилэгшын бүлэдэ үе дамжаһан холбоон, аха наһатанаа 

хүндэлэлгэ; 

д) ажахы эрхилдэг бүлын ниитэ эдэбхи үүсхэл, тосхонойнгоо 

ажабайдалда оруулдаг нүлөөн. 

 

Хүдөө ажахы эрхилжэ эд үйлэдбэрилдэг, худалдадаг, “Алтаргана-2020” 

нааданда хабаадажа байһан можо нютаг орондоо бүридхэлдэ абтаһан ажахы 

харалгада хабаадуулагдаха. Хабаадагшадай оруулhан мэдээсэлнүүд дүн 

гаргалгаhаа бэшэ газарта хабаадагшын зүбшөөлгүйгөөр хэрэглэгдэхэгүй. 

Мүрысөөнэй дүнгүүдые гаргалга. 
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Yзэсхэлэн-мүрысөөнэй дүнгөөр Ородой Холбоото Уласай нютаг 

оронуудай хабаадагшадай бүлэг соо 3 илагшад, хари гүрэнүүдэй 

хабаадагшадай бүлэг соо 2 илагшад лауреадай дипломуудаар, мүнгэн 

шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха (дүн хамта - 5), бэшэн - 

хабаадагшын дипломуудаар. 

Мэдүүлгэ үгэхэ гурим ба саг: 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 7-дохи һарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

тус дүримэй 17 дугаар хабсаргалтын хэбээр бэшэгдэһэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл;  

хабаадагшын нюур зааhан дансын (нюур тала, ажаһуудаг газар бүридхэлгын 

хуудаһан), ИНН-эй, СНИЛС-ын буулгабаринууд, банкда нээгдэһэн тоосооной 

данса; 

буряад хэлэн дээрэ элидхэл; 

ажахын хүдэлмэриин, ажабайдалай, гэр бүлын бүхы талануудыень 

харуулһан буряад хэлэн дээрэ видео-буулгабари. 

Хабаадагшад нааданда бүридхэл гарахадаа, шүүгшэдэй бүлэгэй гэшүүдэй 

хэрэглэмжэдэ 6 саарһан дээрэ элидхэлнүүдээ гаргажа тушааха.  

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа: altargana2020@mail.ru сахим хаягаар  

“Нангин бууса”  гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Заагдаһан сагһаа үлөөд ороһон мэдүүлгэнүүд абтажа харагдахагүй. 

Дансануудай мэдээнүүдэй дутуу һаань, мэдүүлгэ хүсэгүйдэ тоологдохо.  

Мүрысөө залан хүтэлэгшэ: Жаргалова Жаргалма Дамбадугаровна, холбоо 

бариха утаһан: 8-914-455-52-83. 

 

11. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй хоорондо мүрысөөнүүд 

 

31. «Алтан саг» сурбалжалагшадай хүдэлмэринүүдэй мүрысөөн 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд:  

буряад арадай хэлэ, соёл, заншал гуримуудые сахин хамгаалха  бэрхэтэй 

асуудалнуудта анхарал хандуулга. 

сурбалжалагшадые дэмжэлгэ, хоорондохи холбоо харилсааень хүгжөөлгэ. 

буряадай Уласхоорондын «Алтаргана-2020» наадан тухай олониитэдэ  

үргэнөөр мэдүүлхэ. 

Мүрысөө үнгэргэлгын гуримууд. 

Мүрысөөн 2020 оной июлиин 17-18-най үдэрнүүдтэ Yбэр Байгалай 

хизаарай социальна hалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл дээшэлүүлгын 

Агын институдта болохо, Ага тосхон, Комсомольская гудамжа, 13, 1-дэхи 

дабхар. 

Мүрысөөнэй янза бүридэ  Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудhаа 

болон хари гүрэнүүдhээ 3-hаа олон бэшэ хабаадагшад байха зэргэтэй.  

Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана» нааданай түүхэ, соёл ба буряад 

арадай ёhо заншалнууд тухай мэдээсэhэн зохёохы ажалнууд мүрысөөндэ 

абтаха. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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Сурбалжалагшадай ажалнууд 2018 оной долоо hарын 1-hээ 2020 оной 

таба hарын 1 болотор хугасаада газетэдэ толилогдоhон байха ёhотой. Олондо 

мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй сурбалжалагшад, редакцинууд, үндэhэн 

соёлой түбүүдэй түлөөлэгшэд болон Ородой Холбоото Уласай, Монгол 

Уласай, Хитадай Арадай Республикын, бусад гүрэнүүд болон орон 

нютагуудай өөрын эрхэтэй сурбалжалагшад уридшалан нютаг можонуудтаа 

ажалнуудайнгаа шэлэлгэ гараад, эрхимүүдынь мүрысөөндэ  хабаадаха эрхэтэй. 

Нэгэ сурбалжалагша 3-hаа олон бэшэ ажал дурадхажа болохо. Эльгээгдэһэн 

хүдэлмэринүүд  буряад хэлэн дээрэ байха ёһотой. 

Мүрысөөнэй янзанууд: 

«Буряад хэлэн дээрэ редакцинуудай хоорондохи эрхим хүдэлмэри»; 

«Буряад хэлэн дээрэ хэблэгдэhэн  авторай эрхим хүдэлмэри»; 

«Олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдэй эрхим хүдэлмэри: 

Интернет-сайт, блог». 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

удхыень гүнзэгы ба үнэн талаhаа харуулалга; 

удхыень харуулха зохёохы шадабари; 

хүдэлмэриин ниитэ удха шанар. 

Дүн гаргалга 

Нэрлэгдэhэн 3 янзануудта 3-3 илагшад нааданай лауреадай Дипломуудаар, 

мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха.  Бэшэндэ хабаадагшын 

Дипломууд барюулагдаха. 

Мэдүүлгэ болон хүдэлмэринүүдээ үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной 5-дахи hарын 10 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

үгтэhэн хэбээр бэшэгдэhэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл; 

түлөөлэгшын нюур зааhан дансын, ИНН-эй, СНИЛС-ын, банкда 

нээгдэhэн тоосооной данса; 

Yбэр Байгалай хизаарай телекомпанинуудай сэнхир дэлгэстэ, агаарай 

долгиндо, хэблэлнүүдтэ олзын шэглэлhээ гадуур харуулха эрхэ тухай хэлсээн. 

Хаана хаража гү, али уншажа болохоб гэhэн мэдээсэл: 

хэблэлдэ толилогдоhон хүдэлмэринүүдээр – хэблэлэй нэрэ, 

 ниитэ гаршагай нэрэ, хэблэгдэhэн он, hара, үдэр. Хүдэлмэринүүд 

гурбан хэhэгээр тушаагдаха ёhотой; 

олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдээр – юртэмсын 

бусайдаhан соо буудалай (Интернет-сайт) нэрэ, ниитэ гаршагай нэрэ, 

энэ буудалда табигдаhан он, hара, үдэр. 

Нэгэ зохёогшоhоо сонинуудта ба сэтгүүлнүүдтэ хэблэгдэhэн 3-hаа 

дээшэ бэшэ толилолгонууд абтаха. Хабаадагша хэблэгдэhэн хүдэлмэриеэ гү, 

али гар табилгаар баталагдаhан хуулбарииень тушааха ёhотой.  

Олондо мэдээсэл тараадаг сахим хэрэгсэлнүүдэй шухала хуудаhанай 

хуулбари (скриншот) заагдаха ёhотой. 
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Мэдүүлгэеэ болон дансануудааaltargana2020@mail.ru сахим хаягаар 

«Алтан саг» гээд тэмдэглээд эльгээхэ.  

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ: Дашинимаева Долгорма 

Эрдэнижаповна, холбоо татаха утаhан 89144611441, 8 (30239) 3-51-69). 

32. Гэрэл зурагуудай харалга- мүрысөөн 

Харалга-мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад арадай соёлой болон түүхын баялигуудые  дэлгэрүүлгэ, тэдэндэ  

анхарал хандуулга, олон ондоо орон нютагуудай буряадуудай хамтын соёлой 

юртэмсэ байгуулга; 

Ородой Холбоото Уласай, Хитадай, Монголой гэрэл зураг буулгагшадай 

хүдэлмэринүүдтэй танилсалга; 

гэрэл зураг буулгалгада өөрсэ, онсо бэлигтэниие элирүүлгэ; 

түрэл байгаалиингаа, арадайнгаа түүхын барагдашагүй баялигуудые, ёhо 

заншалнуудые, буряад арадай олон шэглэлтэй хүгжэлтые үргэнөөр 

харуулалга.  

Мүрысөө үнгэргэлгын гуримууд: 

Мүрысөөн 2020 оной июлиин 17-18-най үдэрнүүдтэ «Баатар» гэhэн 

тамирай болон элүүржүүлгын түбтэ болохо,Ага тосхон, Комсомольская 

гудамжа, 20. 

Ородой Холбоото Уласай хотонууд болон можо нютагууд, тиихэдэ 

Хитад, Монгол оронуудай 1-3 түлөөлэгшэд мүрысөөнэй янза бүридэ 

хабааданад. Тиихэдээ нэгэ хүн нэгэ янзада ажалнуудаа харуулха аргатай. 

Харалга-мүрысөөндэ мэргэжэлтэ болон hайн дуранай гэрэл зураг буулгагшад 

уригдана. 

Мүрысөөндэ үгтэhэн гэрэлзурагууд 2018-2020 онуудай туршада 

буулгагдаhан, урдань харалга-мүрысөөнүүдтэ табигдаагүй байха ёhотой. Эндэ 

ороhон хүдэлмэринүүдые саашадаа мэдээсэлэй, эрдэмэй, hуралсалай ба соёлой 

оршондо хэрэглэлгэдэ зураг буулгагшын зүбшөөл үгтэбэ гэжэ мүрысөөндэ 

хабаадаhан ушар баримтална.  

Хабаадагшад  мүрысөөнэй темэдэ тааруу үнгэтэ гү, али хара-сагаан 5 

гэрэл зурагуудые сахим аргаар, мүн хэблэгдэhэн хэбээр дурадхаха. 

Ажалнуудай хэб-30х40 үгы гэбэл, 40х60 см хэмжүүртэй, 300 dpi-hээ  доошо 

бэшэ шадалтай байха. Ажалнууд пенокартон дээрэ хэблэгдэhэн, үгы гэбэл 

рамка соо hуулгагдаhан байха. Элдэб аргаар (тэрэ тоодо сахим) 

заhабаринуудые оруулhан хүдэлмэринүүд мүрысөөндэ абтахагүй.  

Хүдэлмэринүүдээ тэмдэглэхэдээ, буряад ба ород хэлэнүүд дээрэ обог, 

нэрэ, эсэгын нэрэ, хүдэлмэриин нэрэ, хэды ондо байгуулагдаhан бэ гэжэ 

харуулха. 

Yгтэhэн энэ гуримуудай эрилтэнүүдтэ таараагүй хүдэлмэринүүд 

харагдахагүй. 

Мүрысөөнэй янзанууд. 

«Минии түрэл нютаг». Буряад нютагай үдэр бүриин ажабайдалhаа, арадай 

олзоборилгоhоо ба заншалта ажал хэрэгүүдhээ абтаhан зурагууд. 

mailto:altargana2020@mail.ru
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«Буряад арад». Буряад арадай ажабайдал, зан абари, оюун ухаа 

дамжуулhан хүнэй гү, али бүлэг зоной дүрэ зурагууд абтаха.  

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

удхадаа тааралдал;  

 зохёохы аргануудаар удхыень харуулалга;  

ниитэ удха шанар; 

өөрсэ тала, үндэhэтэнэй шарай;  

 зурагай сэнтэй тала. 

Дүн гаргалга. 

Мүрысөөнэй хоер янзада3-3илагшад нааданай лауреадай Дипломуудаар, 

мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха.  Бэшэндэ хабаадагшын 

Дипломууд барюулагдаха. 

Мэдүүлгэ болон хүдэлмэринүүдээ  үгэхэ гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной долоо hарын 1 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

үгтэhэн хэбээр бэшэгдэhэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл; 

түлөөлэгшын нюур зааhан дансын, ИНН-эй, СНИЛС-ын, банкда 

нээгдэhэн тоосооной данса. 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудааaltargana2020@mail.ru сахим хаягаар 

«Гэрэл зурагай мүрысөөн» гээд тэмдэглээд эльгээхэ.  

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ-Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна, 

холбоо татаха утаhан  89144611441, 8 (30239) 3-51-69. 

33.Теледамжуулгануудай болон киногой  мүрысөөн 

Мүрысөөнэй зорилгонууд ба хараа бодолнууд: 

буряад хэлэ, соёл гамналга, хүгжөөлгэ; 

баримтата кинодо, телерадиодамжуулгануудта шэнэ түхэл шэнжэнүүдые 

бэдэрэлгэ, буряадуудай түүхын ба соёлой шиидхэхээр болоhон асуудалнуудые 

харуулалга; 

буряадай Уласхоорондын «Алтаргана-2020» наадан тухай олониитэдэ  

үргэнөөр мэдүүлхэ; 

баримтата ба уран hайханай кино буулгагшадые дэмжэлгэ ба урмашуулга; 

буряад хэлэ, заншал, түүхын ба соёлой баялигуудые дэлгэрүүлхын түлөө 

эрхим ажалнуудые киногой танхим соо, сэнхир дэлгэстэ, юртэмсын 

бусайдаhан соо харуулалга. 

Мүрысөө үнгэргэлгын  гуримууд. 

Мүрысөөн 2020 оной июлиин 17-18үдэрнүүдтэ Агын тойрогой гимнази-

интернадай актова танхим соо болохо, Ага тосхон, Бадмажабэн гудамжа, 2. 

Мүрысөөнэй янза бүридэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудhаа 

болон хари гүрэнүүдhээ  1-3 кинонууд, телерадиодамжуулганууд 

хабаадуулагдаха. Нэгэ хабаадагша гү, али студи 2-hоо олон бэшэ ажалнуудые 

дурадхаха аргатай. 

Мүрысөөндэ буряад арадай түүхэ, соёл ба заншал гуримуудые харуулhан 

ехэ шанар hайтай буряад хэлэн дээрэ хүдэлмэринүүд  табигдаха ёhотой. 
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 Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүд баримтата ба уран hайханай 

кинонуудай, телерадиодамжуулгануудай эрилтэнүүдтэ таарама байха. 

Мүрысөөндэ табигдаhан хүдэлмэринүүд 2018 оной долоо hараhаа хойшо 

буулгагдаhан байха. 

Мүрысөөнэй янзанууд: 

«Эрхим теледамжуулга» (үргэлжэлэл-20 минутаhаа ехэ бэшэ); 

«Эрхим радиодамжуулга» (үргэлжэлэл -15 минутаhаа ехэ бэшэ); 

«Эрхим баримтата кино» (үргэлжэлэл-30 минута болотор; 

«Эрхим уран hайханай кино» (үргэлжэлэл-1 час 30 минутаhаа ехэ бэшэ); 

«Ондоо хэлэнүүд дээрэ буряад соёл тухай эрхим кино» (буряад хэлэн 

дээрэ субтитртай байха) (үргэлжэжэл-30 минута болотор); 

«Зураг буулгагшын эрхим хүдэлмэри»; 

«Найруулагшын эрхим хүдэлмэри». 

Сэгнэлтын эрилтэнүүд: 

зохёохы ажалай удхые дүүрэн хэмжээндэ харуулалга; 

зохёохы ажалай ниитэ удха шанар; 

өөрсэ тала, үндэhэн илгаа. 

Дүн гаргалга. 

Нэрлэгдэhэн 7янзануудай 3-3 илагшад нааданай лауреадай 

Дипломуудаар, мүнгэн шангуудаар болон медальнуудаар шагнагдаха.  

Бэшэндэ хабаадагшын Дипломууд барюулагдаха. 

Мэдүүлгэ болон хүдэлмэринүүдээ мүрысөөндэ оруулха гурим ба саг. 

Энэ мүрысөөндэ хабаадахын түлөө 2020 оной зургаа hарын 17 болотор 

иимэ дансануудые тушааха хэрэгтэй: 

үгтэhэн хэбээр бэшэгдэhэн мэдүүлгэ; 

хабаадагшын тусхай мэдээнүүдые болбосоруулгада зүбшөөл; 

түлөөлэгшын нюур зааhан дансын, ИНН-эй, СНИЛС-ын, банкда 

нээгдэhэн тоосооной данса; 

тэрэ мэдүүлгэтэй суг эмхидхэн байгуулагшадай олзын шэглэлhээ гадуур 

харуулха эрхые харуулhан хэлсээн байха ёhотой.  

Мэдүүлгэтэй суг оруулха: 

 сэнхир дэлгэстэ гараhан хүдэлмэринүүдээр – дэлгэстэгараhан тухай эмхи 

зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые,дэлгэстэ гараhан он, hара, үдэр 

зааhан, тамга табижабаталагдаhан, лаблаhан саарhан. Хүдэлмэри тушааха хэб: 

AVI, DVD. Сэнхир дэлгэстэ гараhан нэгэ зохёогшын 3-hаа дээшэ 

бэшэхүдэлмэринүүд; 

агаарай долгиндо гараhан хүдэлмэринүүдээр – дэлгэстэгараhан тухай 

эмхи зургаанайнгаа нэрые, дамжуулгын нэрые,дэлгэстэ гараhан он, hара, үдэр 

зааhан, тамга табижабаталагдаhан, лаблаhан саарhан. Хүдэлмэри тушааха хэб: 

MP3.Агаарай долгиндо гараhан нэгэ зохёогшын 3-hаа дээшэ 

бэшэхүдэлмэринүүд DVD/CD хэб соо тушаагдаха. 

киногой хуулбари DVD, AVI гү, али HD хэб соо. Тэндэ зохёон 

байгуулагшадай обог, нэрэ, эсэгын нэрэ, холбоо тогтоохо арганууд, киногой 

нэрэ, байгуулагдаhан он хабсаргалта боложо оруулагдаха; 
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найруулагшын болон зураг буулгагшын хуряангы намтар; 

кино буулгажа хабсаргадаг студи тухай тобшо мэдээсэл. 

Мэдүүлгэеэ болон дансануудаа altargana2020@mail.ru сахим хаягаар «Киногой 

мүрысөөн» гээд тэмдэглээд эльгээхэ. 

Мүрысөөнэй залан хүтэлэгшэ-Дашинимаева Долгорма Эрдэнижаповна, 

холбоо татаха утаhан  8-914-461-14-41, 8 (30239) 3-51-69. 

12. Тамирай мүрысөөнүүд 

34. Мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ хэрэг Үбэр Байгалай хизаарай Агын 

Буряадай тойрогой Захиргаанаар болон Үбэр Байгалай хизаарай физическэ 

культурын ба тамирай яаманаар баталагдаһан шүүгшэдэй гол коллегидэ, мүн 

тамирай янзануудаар шүүгшэдэй коллегинүүдтэ даалгагдана. 

 Эмшэнэй зүбшөөлтэй 18-һаа дээшэ наһатай тамиршад уригдана. Мори 

урилдаанда болон тамирай зарим ондоо мүрысөөнүүдтэ ямаршье наһанай 

тамиршад хабаадаха аргатай, зүгөөр иимэ эрилтэнүүдые дүүргэхэ ёһотой: 18 

наһан болотор үхибүүдтэ нютагай зургаанай баталһан гэртэхинэй гар бэшэмэл 

зүбшөөл ба эмшэнэй зүбшөөл хэрэгтэй.  

Тамирай мүрысөөнүүдэй янзануудаар шүүгшэдэй коллегинүүд Үбэр 

Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанаар болон Үбэр 

Байгалай хизаарай физическэ культурын ба тамирай яаманаар байгуулагдадаг.  

“Алтаргана-2020” нааданда хабаадагша можонуудһаа шүүгшэд 

хабаадажа болохо.   

Мүрысөөнүүдтэ хабаадахын түлөө мэдүүлгэеэ тус Дүримэй 21-23 дугаар 

хабсаргалтануудай ёһоор зохёогоод, 2020 оной 6-дахи һарын 15-һаа хойшо 

бэшэ тушааха ёһотой.  

35. Бүхэ барилдаан 

Албан ёһоной нэрэ: бүхэ барилдаан 

Мүрысөөн удаадахи шэгнүүрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ: 

60 кг болотор; 

70 кг болотор; 

80 кг болотор; 

92 кг болотор; 

92-һоо дээшэ. 

Мүрысөөнүүд шэгнүүрнүүдэй янза бүхэндэ олимпиин гуримаар хубиин 

тоосоондо болон можонуудаар 5 эрхим дүнгүүдые хараадаа абан үнгэргэгдэхэ.   

Хубсаһан: малгай, шуудаг (монгол түхэлэй), бүһэ, үндэһэтэнэй зөөлэн 

гутал. 

Заһуулай хубсаһан: малгай, тэрлиг, үндэһэтэнэй зөөлэн гутал. 

Тамиршад болон шүүгшэд өөһэдөө хубсаһаа бэлдэхэ. 

Ёһолол. 

Мүрысөөнэй урда барилдаашадай жагсаал-танилсуулга болохо. 

Бүхэшүүл ногоон дүхэригтэ гүйжэ гараад, «бүргэдэй хатар» гүйсэдхэхэ 

(гарнуудынь бүргэдэй далияа дэбихые, сээжэ бэень арсаланиие һануулха 

ёһотой). Удаань барилдааша бүхэн заһуулдаа дүтэлөөд, баруун гараа баруун 

мүртэнь хүргэжэ, ниидэн дэгдэһэн шубууе һажаан, сугларагшадтай 

mailto:altargana2020@mail.ru
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мэндэшэлсэхэ, хүлһөө хүлдэ тулгалан, нара зүб эрьелдэн хүдэлхэ. Гурбан алха 

хээд, гараа һэлгэжэ, туһалагшаһаа баруун гар тээнь зогсожо, нүгөөдэ бүхые 

хүлеэхэ. Барилдаашанай туһалагша уянгата хоолойгоор тамиршанаа магтан, 

соло дуудадаг, нэрыень нэрлэдэг, нютагыень дурдадаг. Тулалдаанай үедэ 

заһуул бүхэдөө заабари хэлэжэ, шүүгшэдэй урда һонирхолыень хамгаалдаг. 

Дуудагдаһан барилдаашад шүүгшын столой баруун, зүүн хоёр 

талануудта зогсоод, можоёо (бедро) хоёр альгадаад (альгаараа, альганайнгаа 

ара талаар) абаха  ёһолол бүтээхэ (энэ хадаа «үнэн сэхэ тулалдахабди» гэһэн 

удхатай). Тиигээд барилдаан эхилхэ.  

Диилэһэн бүхэ хэдэн алхам хэхэ зуураа баяраа мэдүүлжэ, гараа үргэн 

дэбхэржэ, унаһан бүхэдэ дүтэлөөд, бодоходонь туһалаад, баруун гараа 

үргэдэг, диилдэгшэнь гар доогуурынь шурган гарадаг, тэрэнь диилдэһэнээ 

мэдэрэн зүбшөөбэ гэһэн удхатай. Удаань илагша бүхэ илагшын хатар 

гүйсэдхэдэг. 

Тулалдаанай үргэлжэлхэ саг - 5 минута. Тэрэ саг соо илагшын 

тодороогүй һаа, дээрэнь 3 минута нэмэгдэжэ, бүһэ бүһэеэ барилсан, хабаяа 

туршалсаха. Түрүүн таатайгаар хам бариха эрхэ жээрэбээр тодорхойлогдодог. 

Бүхын бажууһан бүһэ табибал, нүгөөдэнь эдэбхитэйгээр хам бариха эрхэтэй 

болодог. Тэрэ саг соо илагшын элирээгүй һаа, жээрэбээр бүһэеэ хам бариһан 

тулалдаан саг хизаарлалтагүй үргэлжэлдэг.  

Илагшые тодорхойлолго. 

Бэеынгээ ямаршье хубяар түрүүн газарта хүрэһэн бүхэ илагдаһанда 

тоологдохо.  

Дүхэригһөө газаашаа тэрьелэн гараһанай гү, али зорюута түлхин 

гаргаһанай түлөө һануулгаар хэһээгдэдэг, гурбан һануулга абаһан бүхэ 

илагдаа гэжэ тоологдодог. 

Абаргануудай мүрысөөндэ шэгнүүр бүхэндэ 1-дэхиһээ 8-дахи һуури 

болотор  эзэлһэн тамиршад хабаадаха эрхэтэй.  

Можонуудай мүрысөөн командын бүхы хабаадагшадай эзэлһэн 

һууринуудаар тодорхойлогдохо. Хэрбэеэ очконуудай адли байбал, эгээл олон 

нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. һууринуудаар илагшад тодорхойлогдохо.  

Эрхимээр соло дуудагшадай мүрысөөн үнгэргэгдэхээр хараалагдана. 

Эрхимээр бүргэдэй хатар гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн үнгэргэгдэхээр 

хараалагдана. 

36. Һур харбаан 

Можын бүридэлдэ 9 хүн (6 бүһэтэй, 3 эхэнэр хүн) байха. Буряад хубсаһа 

(тэрлиг, гутал, малгай) үмдэһэн хабаадагшад үндэһэн номоор hур харбаха. 

Хабаадагшад хубсаһаяа болон тамирай хэрэгсэлнүүдые өөһэдөө хангаха.  

Талмай: модоор хэгдэһэн 2x4 м хабтагайгаар гү, али фанераар 

түхеэрэгдэһэн талмай дээрэ хибэс гү, али ондоо хушалта дэбдигдэдэг. Һур 

харбагшадай талаһаа модон талмайн эрмэг ганга зөөлэн бүдөөр бүригдэхэ 

ёһотой. 

Годли модон байха (ямаршье хубидань 5 см үлүү бэшэ түмэр таглаа 

хэрэглэжэ болохо), годлиин үдэн шубуунай даляар гү, али фабрикада хэгдэһэн 
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байха. 

Хүбшэ татаха оноонь фабрикада, үгы гэбэл 5 см үлүү бэшэ түмэрөөр 

таглаһан модонһоо бүтээгдэһэн байжа болохо. Мүрысөөндэ эбэр гү, али 

ондоошье зүйлөөр хэгдэһэн номо зүбшөөгдэдэг. Хүбшэргэнь ямаршье байжа 

болохо. 

Номо дээрэ модо гү, али арһа няажа зурлаа түнхижэ болохо. Номо ба 

һуршануудта оршон сагай кликер, хизаарладаг элдэб түхеэрэлгэнүүд байха 

ёһогүй. Нарин утаһаар гү, али харандаашаар, ручкаар шагааха тэмдэг хэжэ 

болохо. Номо хүндэ болгохын, хүбшэ тааруулхын тула элдэбын 

хэрэгсэлнүүдые хэрэглэжэ болохогүй. 

Бүхы хабаадагшад 45 м., 30 м. зайда хоер удаа харбаха. Үдэр бүхэндэ 

эхин зайда туршалгын хоёр харбалга үгтэдэг. Саашань зай бүхэндэ хоёр 

һубарилаар 8 харбалга хэгдэдэг. Нэгэ гү, али хоёр һуршын хухарбал, һэлгэжэ 

болохо. Нэгэ һуршаар удаа дараалан гү, али хоёр һубарилда һэлгэнгүй 

харбажа болохогүй. 

Зайнуудай ээлжээн: 45 м., 30 м. Хабаадагшын “ластии” тудан гаргабал - 

2 очко, “бүлэн” тудан гаргабал - 1 очко үгтэдэг.  

Һурнуудай тоо: ластииһаа хоёр тээшэ зургаа-зургаа - хамтадаа 12 хэсэг. 

Хубиин һуури эгээл ехэ очко абаһаар тоологдодог. Адли очкотой 

болоһон ушарта хэниинь диилэхэб гэбэл: 

алдаагүй хүн; 

ластии оло дахин тудаһан; 

ластии нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. харбалгаар тудаһан. 

Можонуудай дунда түрүү һуури эзэлэлгэ гэшүүдэйнь хубиин тоосоондо 16 

һуршаар эгээл олон очко абаһан тоогоор тодорхойлогдодог. 

Хэрбэеэ хэдэн командануудай очконууд адли байбал, хубиин тоосоондо 

дээгүүр һуури эзэлһэн гэшүүдтэй команда илаха. 

Абаргын тэмсэлдэ хубиин тоосоогоор шалгарһан 64 эрхимүүд табигдаха. 

Тэдэ 45 м зайда харбаха. Тэрэнэй дүнгөөр 32 эрхим тамиршад 

тодорхойлогдохо. Хоёрдохи зайда харбалгын дүнгөөр 16 эрхим һуршад 

удаадахи шатада орохо. Гурбадахи зайда харбалгын дүнгөөр 8 эрхим һуршад 

удаадахи шатада орохо.  

Дүрбэдэхи зайда харбалгын дүнгөөр 4 эрхим һуршад тодорхойлогдохо. 

Эгээл ехэ очко абаһан тамиршан абарга болохо. Хэрбэеэ адли очконуудые 

абабал, хабаадагшад ээлжэлээд харбаха.  

Баршадай мүрысөөн үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. 

37. Мори урилдаан 

Мүрысөөн удаадахи түлэбөөр үнгэргэгдэхэ: 

1-дэхи зай: 1600 метр холимол шуһатай үүлтэртэ 2 наһатай даагадта; 

2-дохи зай: 1600 метр холимол шуһатай үүлтэртэ гунадта (2 наһатай эмэ 

морид); 

3-дахи зай: 1600 метр сэбэр шуһатай гунадта; 

4-дэхи зай: 3200 метр Үбэр Байгалай үүлтэрэй гунадта (1,38 м.); 

5-дахи зай: 200 метр холимол шуһатай үүлтэртэ 3-һаа дээшэ наһатай моридто; 
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6-дахи зай: 1600 метр хатарша моридто; 

7-дохи зай: 1800 метр сэбэр шуһатай үүлтэрэй үреэнүүдтэ, шүдэлэнгүүдтэ (3 

наһатай морид); 

8-дахи зай: 8000 метр Үбэр Байгалай үүлтэрэй үреэнүүдтэ, шүдэлэнгүүдтэ (3 

наһатай моридто) (1,40 м.); 

9-дэхи зай: 2000 метр жэлтэй даагануудта; 

10-дахи зай:  2400 метр холимол шуһатай үүлтэртэ үреэнүүдтэ, шүдэлэнгүүдтэ 

(3 наһатай морид); 

11-дэхи зай: 4000 метр өөр өөрын нютагуудта түрэһэн холимол шуһатай 

үүлтэртэ 4-һөө дээшэ наһатай моридто; 

12-дохи зай: 2400 метр сэбэр шуһатай үүлтэрэй 4-һөө дээшэ наһатай моридто; 

13-дахи зай: 3200 метр Агын Буряадай тойрогто түрэһэн 3-һаа дээшэ наһатай 

моридто; 

14-дэхи зай: 2400 метр хатарша моридто; 

15-дахи зай: 16000 метр Үбэр Байгалай үүлтэрэй 4-һөө дээшэ наһатай моридто 

(1,42 м.) Буряадай уласхоорондын “Алтаргана-2020” нааданай Ехэ шан. 

Мори урилдаанда хабаадалгын эрилтэнүүд: 

мүрысөөнэй янза бүхэндэ (хатар, урилдаан) морин бүхэн нэгэл шанда 

табигдаха, ондоо можо нютагуудһаа нэгэ зайда 4 моринһоо олон бэшэ 

табигдаха; 

мэдүүлгэ соогоо мориной нэрэ, наһа, зүһэ, гарбал, мориной ба эзэнэйнь 

түрэһэн газар, хатарша моридой 1600 метртэ эрхим хатар; 

шодоогой ба һоригшын нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, шодоогой самсын үнгэ; 

шодоогууд тархияа хамгаалха шлемтэй ба тусхай гуталтай байха ёһотой; 

хабаадагшад гэнтын аюулһаа мүнхэлэлгын полистай, 18 хүрэтэр наһатай 

хүүгэд - засагай нютагай зургаанай баталһан түрэлхидэй бэшэмэл зүбшөөл 

байха ёһотой; 

морин бүхэндэ мори үсхэбэрилгын эрдэм-шэнжэлэлгын институдай үгэһэн 

үүлтэрэй паспортнуудые ба мориной һахуу, бруцеллез, орооной үбшэн, 

лептоспироз, инан үбшэнүүдые шэнжэлһэн ветеринариин үнэмшэлгэтэй, 

ханяадан, хиирэһэнһээ тарилга, нюдэнэй тусхай хоёр дахин тарилгатай байха 

ёһотой. 

моридые шэрэлгын ба тэжээлээр хангалгын гарша эльгээһэн эмхи бэе 

дээрээ дааха. 

туршалганууд Ородой Холбоото Уласай мори урилдаанай газарнуудта 

унаагай ба хатарша моридой туршалгын хүсэндөө байгаа дүримүүдэй ёһоор 

хэгдэхэ. 

Мэдүүлгэ 2020 оной июниин 15-һаа хожом бэшэ komcx@mail.ru гэһэн 

сахим хаягаар гү, али 8(30239) 3-46-01, 3-49-59 факсаар, Агын Буряадай 

тойрогой Захиргаанай хүдөө ажахын таһагта үгтэхэ ёһотой. Июниин 15 

болотор мэдүүлгэ оруулаагүй морид мүрысөөндэ табигдахагүй. 

Морид һарын туршада шэнжэлэгдэһэн байха ёһотой, ветеринариин 

үнэмшэлгэ дээрэ аймагай ахамад врачай зүбшөөл, ондоо можо нютагуудай 

хабаадагшадта можын ветеринариин хүтэлбэриин даргын зүбшөөл байха 

mailto:komcx@mail.ru
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ёһотой. 

Можын түрүү һуури эзэлэлгэ мэдүүлгэ соо харуулагдаһан командын 

бүхы хабаадагшадай эзэлһэн һууринуудаар тодорхойлогдохо. Хэрбэеэ 

очконуудай адли байбал, эгээл олон нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. 

һууринуудаар илагшад тодорхойлогдохо.  

Соло дуудагшадай мүрысөөн хараалагдана. 

38. Буряад шатар. 

Можын бүридэл: 4 хүн (2 бүһэтэй ба 2 эхэнэр хүн). Тус мүрысөөн 

хубиин-можын, швейцариин гуримаар, 9 шатаар үнгэргэгдэхэ. Эрэшүүл болон 

эхэнэрнүүд амяараа мүрысэхэ. Нааданай хиналтын саг 10 минута + 5 секунда 

тоглогшо бүхэнэй ябасада нэмэгдэхэ.  

Һууринууд абаһан очкогоор, хоорондоо уулзалгын дүнгөөр, Бухгольцын, 

Бергерэй, Прогрессэй коэффициентнүүдээр тодорхойлогдохо.  

Можын түрүү һуури эзэлэлгэ эрэшүүлэй ба эхэнэрнүүдэй дунда можын 

хабаадагшадай эзэлһэн һууринуудые нэмэлгын тоогой хэмжээгээр 

тодорхойлогдохо. 

Хамагай абарга эрэшщщлэй ба эхэнэрнүүдэй наадануудта 1, 2 һуури 

эзэлһэн шатаршад тэмсэжэ  элирүүлэгдэдэг: 1-дэхи бүһэтэй хүн - 2-дохи 

эхэнэр, 1-дэхи эхэнэр - 2-дохи бүһэтэй, һүүлээрнь илагшад хоорондоо наадаха. 

39. Һээр шаалга. 

Һээр шаалгаар мүрысөөндэ 5 хүнһөө бүридэһэн можонууд хабаадаха. 

Можонуудай гэшүүн бүхэн 10-10 һээртэй байха ёһотой.  

Хубсаһан: тэрлиг, малгай, гутал. 

«Һээр шаалга» - үхэрэй һээр шаажа хухалха арга шадабарияа 

туршалсадаг  эртын буряад-монголшуудай заншалта наадан. Урид шанаһан 

яһа нэгэ гартаа баряад, нүгөө гарайнгаа нюдаргын эрмэгээр эридээр сохижо 

хухалха хэрэгтэй. Мүрысөөнэй эрилтэ: гар нюсэгэн, бээлэй болон бусад 

хамгаалалта байха ёһогүй. Сохилго заабол шанга бэшэ, харин оножо тудаха 

шадабари хэрэгтэй, тиимэһээ хабаадагша һээрэй бэлээр хухархаар газарынь 

олохо ёһотой.  

Можонуудаар жээрэбэй үедэ үгтэһэн һээрнүүд хабаадагшадаар 

өөһэдөөрынь мэшээгүүд руу хэгдээд, уягдаха (ударидагша + можын 1 

түлөөлэгшэ). Мэшээг бүхэн мүрысөөнэй тусхай шатада хабаадаха. Нарин 

бүдүүнээрнь, хүнгэн хүндөөрнь болон шэхэниинь тайрагдаатай гү, али үгы гү 

– эдэ бүгэдөөр һээрнүүд илгаруулагдаха.  

Можонуудай гараха ээлжээн жээрэбээр тодорхойлогдодог. Можын 

ендэртэ гарахын урда тээ һээрнүүд һууринуудаар табигдаха.  

Нэгэ сохилтоһоо шааһан хабаадагша удаадахи шатада гараха.Эгээл олон 

шата гараһан хабаадагша мүрысөөнэй абарга болохо.  

Можын бүхы гэшүүдэй абаһан очконуудаар можын түрүү һуури 

гаргагдаха. 

40. Шагай наадан. 

Можо бүхэнһөө 5 хүн (2 бүһэтэй хүн, 2 эхэнэр, 1 ветеран (эхэнэр, 

бүһэтэй илгаагүй) (эхэнэрнүүд 55 наһанһаа дээшэ, бүһэтэйшүүл 60 наһанһаа 
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дээшэ) хабаадаха.  

Гурбан янза наадан эмхидхэгдэхэ: «Няһалалга», «Шүүрэлгэ», «Мори 

урилдаан». 

Хубсаһан (тэрлиг, малгай, гутал).  

1.5 х 1.5 метр үргэнтэй сэмбээр хушагдаhан стол дээрэ наадаха.   

Мүрысөө үнгэргэхэ гурим шүүгшэдэй коллегиин зүблөөн дээрэ 

хабаадагша можонуудай тооһоо дулдыдан, тодорхойлогдохо. Бүхы гурбан 

наадануудта хабаадажа, түрүү һуури эзэлэгшэ тодорхойлогдохо. Эхэнэрнүүд 

болон бүһэтэйшүүлэй хоорондо ами аминдаа үнгэргэгдэхэ.  

Можын түрүү һуури эзэлэлгэ можын бүхы хабаадагшадай эзэлһэн 

һууринуудаар тодорхойлогдохо. Хэрбэеэ очконуудай адли байбал, эгээл олон 

нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи г.м. һууринуудаар илагшад тодорхойлогдохо.  

Эмхидхэлэй хороон шүүгшэдэй коллеги дээрэ хабаадагшадта мэдүүлээд, 

мүрысөөнэй дүримүүдые болон илагшадые тодоруулга дахяад хаража болохо.  

Хабаадагша бүхэн 10 шагайтай байха ёһотой.  

«Няһалалгада» 1 бүһэтэй хүн, 1 эхэнэр хабаадаха. 

Нааданай гол дүримүүд: 

Шагай хүндэхэгүй, 

Няһалһан гараараа абахагүй, 

Дабтажа няһалхагүй, 

Хургаараа этэрхэгүй, түлхихэгүй, 

Тойроод ябахагүй, 

Гараараа хашаа хэхэгүй, 

Шэрэнгүй шагай абаха. 

Наадан хоёр шатаар үнгэргэгдэхэ. Жээрэбээр эгээл олон «бүхэ» абаһан 

хүн наада эхилдэг. Наадагшад эгээл түрүүн шагайнуудаа тараажа шэдэдэг. 

Бүхыень бүхэ тээшэнь, хонхыень хонхо тээшэнь няһалдаг. Няһалагдаһан 

шагай ондоо шагайнуудые дайраха ёһогүй. Шагаагдажа оногдоһон шагай 

сохигдожо һүрэхэдөө, мүн лэ ондоо шагайнуудые дайраха ёһогүй. Зүб 

тудабал, няһалһан гү, али сохигдоһон шагайн нэгые абадаг. Наадагша 

няһалһан гараараа шагай абаха ёһогүй. Үгы һаа, алдаа гэжэ тоологдохо, 

ээлжээниинь нүгөө наадагшада дамжуулагдаха. Наадагшын няһалхадаа алдаа 

һаань, наадан 40 шагайтаяа нүгөөдэдэнь дамжуулагдаха. Гурба дахин 

наадаһанай удаа эгээл олон шагай суглуулһан наадагшан илаха. Хэрбэеэ 

наадагшад адли тоотой шагай суглуулбал, хоёр дахин дахяад наадажа, эгээл 

олон шагай суглуулһаниинь илагша болохо. Шагай тараажа шэдэхэдэ, гурбан 

шагай столһоо унаа һаань, наадан тэдэ шагайгүйгөөр үргэлжэлхэ, хэрбэеэ 4 

шагайн унабал, алдууда тоологдожо, наадан нүгөөдэдэ дамжуулагдаха.  

Түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөн эхэнэрнүүдэйшье, эрэшүүлэйшье 

дунда үнгэргэгдэхэ.    

«Шүүрэлгэдэ» - 1 бүһэтэй хүн, 1 эхэнэр хабаадаха. 

Наадагша бүхэн нэгэ шагай дээшэнь шэдээд, стол дээрэхи шагайнуудһаа 

нэгэ адха амяарлаад, дээрэһээ доошоо ниидэжэ ябаһан шагайгаа ганса гараараа 

барижа үрдихэ ёһотой. Тиихэдээ гараараа стол дайраха, сээжэдээ хүргэхэ 
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ёһогүй. Дахяад шагай дээшэнь шэдээд, доро байгша шагайнуудые адхажа, 

тэрэл гараараа шэдэһэн шагайгаа барижа үрдихэ ёһотой. Шагайнууд унахадаа 

столдо гү, али сээжэдэнь хүрөө һаа, адхаһан шагайһаа али нэгэниинь унаһан 

гү, али хажуудахи шагайнуудынь дайрагдаа һаа, алдуу гэжэ тоологдохо. Бүхы 

дүримэй ёһоор шүүрэжэ абтаһан шагайнууд илаһанда тоологдохо. Ээлжээн 

удаадахи хүндэ бүхы 40 шагайтайгаар дамжуулагдаха. Табан удаа наадаад, 

бултанһаа олон шагай шүүрэн суглуулһан хүн шүүгээ гэжэ тоологдохо. 

Хэрбэеэ наадагшад адли тоотой шагай суглуулбал, дахяад хоер дахин наадажа, 

эгээл олон шагай суглуулһаниинь илагшада тоологдохо. 

Түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөн эхэнэрнүүдэйшье, эрэшүүлэйшье 

дунда үнгэргэгдэхэ. 

«Мори урилдаанда» 1 ветеран хабаадаха. 

Наадагшад сүлөө шагайнууд сооһоо «гүйгөөшые» шэлэжэ, жагсаалай 

түрүүшын шагайн хоёр тээгүүр табидаг. Тиигээд табан шагай абажа 

ээлжээгээр хаядаг. Тэдэнэй дунда «морин» буугаа һаань, хаягша өөрын 

«мори» абажа, жагсаал соохи хоёрдохи шагайн хажууда, хоёр «морин» буугаа 

һаань гурбадахиин хажууда, гурба һаань,  дүрбэдэхиин хажууда г.м. табидаг. 

Нэгэшье шагай «морин» боложо унаагүй һаань, хаягшын морин 

байрадаа үлэдэг. Бэшэ наадагшад баһал тиимэ үйлэ хэдэг. 

Хэдэн дахин хаяһанай удаа хэнэйшьеб «шуран морин» жагсаалай арбан 

хоёр шагайе алхадаг. Тэрэ шүүһэндэ тоологдохо. 

Илагшадые тодорхойлго. 

Мүрысөөнүүдтэ тамирай ба заншалта наадануудай дүримүүдэй ёһоор 

илагшад тодорхойлогдохо: 

урилдаануудай программын бүхы янзануудаар хубиин мүрысөөн; 

урилдаануудай программын бүхы янзануудаар абаргануудай мүрысөөн; 

урилдаануудай программын бүхы янзануудаар можонуудай мүрысөөн. 

Шагналга. 

Тамирай бүхы янзануудаар хубиин мүрысөөнүүдтэ илагшад болон 

шанда хүртэгшэд медальнуудаар ба дипломуудаар шагнагдаха. Шангай 

һууринуудта гараһан можонууд кубогүүдээр, медальнуудаар болон 

дипломуудаар шагнагдаха.   

41. Хабаадагшадые болон харагшадые аюулгүйе сахилгаар хангалга. 

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай 2014 оной апрелиин 18-ай 

үдэрөөр абтаһан 353- дугаар тогтоолоор баталагдаһан тамирай 

мүрысөөнүүдые үнгэргэхэдөө аюулгүйе сахилгаар Дүримүүдэй тусхай 

эрилтэнүүдээр, мүн Нааданда оруулагдаһан тамирай янзануудаар дүримүүдэй 

эрилтэнүүдээр хабаадагшадай болон харагшадай аюулгүйе сахилга 

хангагдадаг. 

Ородой Холбоото Уласай Энхэ элүүрые сахилгын яаманай «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
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культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» гэһэн 2016 оной мартын 1-эй үдэрөөр абтаһан 134-дугаар 

захиралтын ёһоор эмнэлгын түргэн туһаламжа үзүүлэгдэдэг. 

Нааданай үнгэргэгдэхэ газарнууд Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай 

тойрогой Захиргаанаар тодорхойлогдохо. Тиихэдээ Ородой Холбоото Уласай газар 

дэбисхэр дээрэ ниитэ журам болон хабаадагшадай, мүн харагшадай аюулгүйе 

сахилгаар хуулита дансануудай эрилтэнүүдтэ таараха ёһотой. Үбэр Байгалай 

хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаан ба Үбэр Байгалай хизаарай 

Физическэ культурын болон тамирай яаман наада эмхидхэлгын, бэлэдхэлгын, 

үнгэргэлгын болон эмнэлгээр хангалгын харюусалга дааха. 

Эмнэлгээр хангалгын харюусалга Үбэр Байгалай хизаарай Энхэ элүүрые 

хамгаалгын яаман дааха. Нааданай үнгэргэгдэжэ байһан газарнуудта “Түргэн 

туһаламжын” автоунаа болон эмшэд байха ёһотой.  

Мүрысөөнүүдэй дүнгүүдтэ хуули буса нүлөө үзүүлэгдэхэ ёһогүй.  

“Ородой Холбоото Уласта физическэ культура болон тамир тухай” 329-дэхи 

Федеральна Хууляар тогтоогдоһон эрилтэнүүдэй ёһоор букмекерскэ конторанууд 

соо, мүн тотализаторнууд соо мүнгэнэй наадануудта хабаадажа болохогүй.  

42. Хабаадагшадые мүнхэлэлгэ. 

Нааданда хабаадагша гэнтын аюлһаа хүнэй наһа ба энхэ элүүрые 

мүнхэлэлгэ тухай хэлсээнтэй заабол байха ёһотой. Хабаадагшадай мүнхэлэлгэ 

хабаадагшые эльгээһэн эмхиин гү, али өөрынь мүнгөөр бүтөөгдэхэ.  

Медицинскэ тобшололоор нааданда хабаадагшын табилгын үндэһэн – 

“Табигдана” гэһэн тэмдэгтэй мэдүүлгэ болоно. Хабаадагша бүхэнэй нэрэ 

обогой хажууда эмшэнэй нэрэ, обог, моторой тэмдэг, тамга байха, тэрэнь 

эмнэлгын эмхиин тамгаар баталагдаха ёһотой.    

43. Мэдүүлгэ үгэхэ болзор. 

Бэшэмэл түхэлөөр уридшалан үгтэһэн мэдүүлгэ соо тамирай янза 

бүхэндэ можын гэшүүдэй тоо бүридэл, моридой тоо, мүн  маркыень 

заалтатайгаар автомашинын тоо 2020 оной июниин 15 болотор иимэ хаягаар 

эльгээгдэхэ: 670000, Үбэр Байгалай хизаар, Агын Буряадай тойрог, Ага 

тосхон, Базар Ринчиногой гудамжа, 92, Үбэр Байгалай хизаарай Агын 

Буряадай тойрогой Захиргаан. Факс: 8(30239)3-45-40; сахим хаяг: 
admabao@mail.ru 

Харилсаха нюур: Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай физическэ 

культура болон тамир хүгжөөлгын таһагай дарга Бальжинимаев Булат 

Наранович - 8(30239) 3-71-28, 8-924-277-33-05. 

Мандат үзэлгын комисси гарахын тула хабаадагша шүүгшэдэй 

коллегиин зүблөөндэ тогтоогдоһон түхэлэй нюур заааһан мэдүүлгэ, тамирай 

янзануудаар техническэ мэдүүлгэ, нюур зааһан данса (паспорт), ИНН (Ородой 

Холбоото Уласай эрхэтэндэ), СНИЛС (Ородой Холбоото Уласай эрхэтэндэ), 

банкда нээгдэһэн тоосооной данса, хабаадагшын мэдээнүүдые 

болбосоруулгын зүбшөөл, можонуудай хабаадагшадай ниитэ суглаанай 

протокол тушаагдаха.  

mailto:admabao@mail.ru
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13. Эрдэмэй-дүршэл абалгын конференци 

 «Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» наадан: 

түүхэ ба оршон үе» 

 44. Конференциин зорилгонууд: 

Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай ниигэмэй, соелой-

түүхэтэ удха шанар, мүн үндэһэн соёл болон хэлэ хүгжөөхэ хэрэгтэ тэрэнэй 

үүргэ элирүүлгэ; 

буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай түүхэ, саашанхи 

хүгжэлтэ тухай  зүбшэн хэлсэлгэ;  

Ородой Улас, Хитад, Монгол гүрэнүүдэй хоорондо үндэһэн соёлой 

талаар харилсаа хүгжөөлгэ, дүршэлөө хубаалдаха талаар шухала 

асуудалнуудые зүбшэн хэлсэлгэ;   

Ородой Улас, Хитад, Монгол гүрэнүүдэй ниитэ зониие, шэнжэлэлгын 

ажалаар һонирходог эрхэтэдые, зохеохы бүлгэмүүдые, эмхинүүдые 

эдэбхижүүлгэ, дэмжэлгэ;  

Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай хүгжэлтэдэ хубитаяа 

оруулһан хүнүүдэй намтар болон ажаябуулга шэнжэлгэ;  

конференцидэ хабааһан гүрэнүүдэй болон Ородой Уласай нютаг 

оронуудай мэргэжэлэй эмхинүүдэй хамтаран ажаллалга хүгжөөлгэ; 

Шухала асуудалнуудта зорюулагдаһан шэглэлнүүд: 

үндэһэн соёл хамгаалха, сахиха болон оршон үеын эрхэ нүхэсэлдэ 

шэлжүүлхэ, үндэһэн оюун бодол хүгжөөхэ хэрэгтэ «Алтаргана» нааданай 

нүлөө, тэрэнэй түүхэтэ удха шанар; 

хабаадагша нютаг оронуудай соёл хүгжөөлгэдэ «Алтаргана» нааданай 

нүлөөлхын тула хэмжээ ябуулгануудайнь үрэ дүн, олоной хабаадалга  хангаха 

нүхэсэл байгуулга; 

үндэһэтэнэй, угсаатанай, нютаг ороной адлинь - бүгэдэ угсаатаниие 

хамтаруулха зүйл; 

түрэлхи хэлэ хүгжөөлгэ – буряад арадай угсаатанай соёл байгуулха зүйл; 

хилэ шадархи нютагай онсо илгаа хараада абажа, 2030 он болотор 

Буряад хэлэ хүгжөөлгын түсэб бэелүүлгын хэмжээндэ буряад хэлэ болон соёл 

хүгжөөлгэ уридшалан хараалалга ба шэглэлнүүдые тодорхойлго; 

аман зохеол ба литература үзэлгэ - буряад хэлэ  хүгжөөхэ, угсаатанай 

ёһо заншалаар хүмүүжүүлхэ һуури; 

түүхын болон оршон үеын заншалта ажахын хүгжэлтэ үзэлгэ – буряадай 

онсо өөрын шанар хамгаалха һуури;   

хилэ шадархи нютагай эрхэ нүхэсэлдэ тамирай үндэһэн янзануудые  

хүгжөөлгэ;  

буряад арадай соёл хамгаалха, хүгжөөхэ талаар угсаатанай соёлой 

худаалдаанай тэмдэгэй (брендын) үүргэ элирүүлгэ; 

аяншалга хүгжөөлгэ - буряад хэлэ ба соёл хүгжөөлгын шухала шэглэл; 

буряад-монголшуудай заншалта урлалай хүгжэлтын гол шэглэлнүүдые 

тодорхойлго. 
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 Конференци үнгэргэхэ гурим. 

 Конференци 2020 оной 7-дохи һарын 16-да иимэ хаягаар үнгэргэгдэхэ: 

Ага тосхон, Бадмажабэ щйлсэ, 4-дэхи гэр. Үнгэргэгдэхэ газар: МАОУ «Агын 

нэгэдэхи дунда һургуули». 

 Конференци үнгэргэхэ дотоодын гурим: 

 хуралдаан; 

 хэсэгүүдэй болон интерактив талмайнуудай хүдэлмэри; 

 дүн гаргалгын хуралдаан. 

 Конференциин эхилхэһээ 2 гараг урда тээнь эдэ сайтнуудта программань 

табигдаха: 

 http://www.aginskoe.ru; 

 http://бурятскаякультура.рф; 

 http://gaudpo.wixsite.com/aipk. 

 Элидхэл хэхэ саг. 

 Хабаадагшад элидхэлээ 7 минута хэхэ.   

 Конференциинхэлэн–ород, буряадхэлэн. 

 Конференцидэ хабаадаха эрилтэнүүд. 

 Конференцидэ гүрэнэй засаг түлɵɵлэгшэд, нютагаа өөһэдөө  хүтэлэлгын 

зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, мэргэжэлтэд, улас түрын, шажанай, 

олонниитын болон залуушуулай эмхинүүдэй түлɵɵлэгшэд, эрдэмтэд болон 

Ородой улас, Хитад, Монгол гүрэнүүдэйсэгнэншэнжэгшэд (эксперты), соёлой, 

тамирай, эрдэм hуралсалай ажалтад, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд 

болон hонирхоhон зон уригдана. 

 Конференцидэ хабаадаха янза:  

1. ɵɵрɵɵ бэеэрээ хабаадаха: 

а) конференциин программада оруулагдаhан элидхэлтэй; 

б) элидхэлтэй, хэблэгдэхэ статьятай; 

в) элидхэлгүй, хэблэгдэхэ статьягүй хабаадалга. 

2. ɵɵрɵɵ бэеэрээ ерэнгүй, хэблэгдэхэ статьятай эльгээгээд хабаадаха. 

 Конференцидэ хабаадахын тула 2020 оной  3-дахи hарын  31 болотор энэ 

Дүримэй 24 дугаар хабсаргалтын еһоор мэдүүлгэ иимэ iuu_aginsk@mail.rue-

mail хаягаар «Алтарганын НПК» гэhэн тэмдэгтэйгээр эльгээхэ. Бэеэрээ ɵɵрɵɵ 

ерэнгүй хабаадаха зон мэдүүлгэ болон хэблэгдэхэ статьягаа эльгээхэ.  

 Холбоо бариха нюур:    

Агын мэргэжэл дээшэлүүлгын институдэй проректорЖамбалова Эмилия 

Чойжалсановна. 

 Конференцидэ хабаадагшаhаа эмхидхэлгын мүнгэн түлбэри 

татагдахагүй.  

 Конференцидэ хабаадагшын байха байра, эдеэн болон харгы эльгээhэн 

тала дааха.  

 Ажалаа үгэхэ эрилтэ. 

 Конференциин дүнгɵɵр статьянуудай согсолбори хэблэгдэхээр 

хараалагдана. Статьягаа хэблэлдэ үгэхэдɵɵ, электронно маягаар 2 файл үгэхэ: 

- энэ Дүримэй 25 дугаарай хабсаргалтын хэбээр мэдүүлгэ үгэхэ 

http://www.aginskoe.ru/
http://бурятскаякультура.рф/
http://gaudpo.wixsite.com/aipk
mailto:iuu_aginsk@mail.rue-mail
mailto:iuu_aginsk@mail.rue-mail
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- статья. 

Конференцидэ ямар нэгэ шэглэлээр, хубяараа гү, али хамта бэшэhэн 

статьянууд абтагдаха. Эмхидхэлэй хороон конференциин эрилтэдэ таараагүй 

ажал абангүй байха эрхэтэй.  Статья соохи мэдээсэл мэдэхэ газарhаа абтаhан, 

лаб үнэн гэжэ ажалайнгаа түлɵɵ автор харюусалгатай байха.  

Хабаадагша хэблэгдэhэн статьягай түлɵɵ нэгэ согсолбори абаха эрхэтэй.  

Ажалда иимэ эрилтэнүүд табигдана: 

Хуудаhанай  баруун талын дээдэ углууда –  автор (-нууд) тухай: 

автор (-нууд)ай  Обог Нэрэ; 

албан тушаал ба хүдэлдэг газар; 

гүрэн, нютаг орон, аймаг, хото;  

статьягай сэдэб (хуудаhанай дунда, бүдүүн, булта бага үзэгɵɵр); 

аннотаци;  

текст; 

хэрэглэгдэhэн литература – статьяда хэрэглэгдэһэн эшэ татаһан 

гэршэлэлгэнүүд ГОСТ Р 7.0.5-2008 ба ГОСТ 7.82-2001 гэhэн эрилтэнүүдээр 

табигдаха; статья соогоо эшэ татаһан номойнгоо дугаар болон нюур тэбхэр 

хаалта соо харуулха, жэшээнь: [3, 111 н. ]; 

текстын хэмжээн – Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

хуудаhанай хэмжээн– А 4; 

хуудаhанай шэг – номой; 

хуудаhанай заха – дээдэ, доодо, баруун 2 см, зүүн – 3 см; 

абзац – 1,25 см; 

тэгшэлэхэ – үргɵɵрнь; 

хэблэлэй үзэг – хэмжээн (кегль) – 14; 

хэблэлэй үзэгэй янза – Times New Roman; 

мүрнүүдэй забһар – 1,5; 

текст соо үгэ нүүлгэхэгүй; 

таблицанууд, диаграмманууд Word; 

нюур дугаарлахагүй. 

 

 
 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

1ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV “Алтаргана – 2020” нааданда  

хабаадагшын хубиин мэдээнүүдые болбосоруулгада 

ЗҮБШӨӨЛ 

 

2006 оной июлиин 27-ой үдэрөөр абтаһан “Хубиин мэдээнүүд тухай” 

гэһэн 152 дугаар Федеральна хуулиин ёһоор би, 
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 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___ 
(хабаадагшын нэрэ,обог, эсэгын нэрэ) 

 

(саашаа – Хабаадагша), Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой 

Захиргаанда (хаяг: 687000, Ага тосхон, Базар Ринчиногой гудамжа, 92)  

(саашаа - Оператор),  өөрынгөө хубиин мэдээнүүдые болбосоруулхыень, 

архивта хадагалхыень зүбшөөлөө үгэнэб. 

Операторта өөрынгөө мэдээнүүдые суглуулхыень, бүридхэхыень, 

хадагалхыень, тодорхойлхыень (шэнэлхэ, хубилгаха), хэрэглэхыень, үгы 

хэхыень зүбшөөнэб.  

Оператор хэмжээ ябуулгын удха шанар бодхоохо зорилготойгоор 

хабаадагшын дүрэ зураг, нэрэ, обог, эсэгын нэрэ “Интернет” мэдээсэлэй 

утаһанай сайтнуудта,  Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой 

Захиргаанай тусхай сайтда табиха, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ 

оруулха; нааданай хабаадагшадта тарааха материалнуудые, бүридхэлэй 

хуудаһануудые, шүүгшэдэй бүлэгүүдэй хүдэлхэ сэгнэлтын хуудаһануудые, 

дүнгэй бюллетень болон каталогуудые бэлэдхэхэеэ хубиин мэдээнүүдые 

хэрэглэхэ эрхэтэй.  

Оператор хабаадагшын мэдээнүүдые хуулиин ёһоор тоосооной 

дансануудта, бүридхэлдэ оруулха эрхэтэй.  

Иимэ мэдээнүүдые бүридхэхыень зүбшөөлөө үгэнэб:  

хабаадагшын мэдүүлгын баримтанууд (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, түрэһэн 

үдэр, уг гарбал, һургуули, мэргэжэл; һурадаг/хүдэлдэг газар; холбоо бариха 

утаһан; нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд; ИНН; СНИЛС; нааданай 

тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан тухай мэдээнүүд).  

Тусхай бэшэмэл данса зохёожо, Операторай хаягаар бэшэг абаһанай 

мэдүүлгэтэйгээр почтоор захимал бэшэг эльгээгээд гү, али Операторай 

түлөөлэгшын гар табилга доро барюулаад, энэ Зүбшөөл усадхахын эрхэ 

өөртөө үлөөнэб. 

Тус зүбшөөл 2020 оной  _________ “____” үгтэбэ, хододоо хүсэндөө 

байха. 

   

Моторой тэмдэг  ____________________ 

 

 

                                                                                                  
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

2 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын хубиин мэдээнүүдые болбосоруулгада 

ЗҮБШӨӨЛ 
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2006 оной июлиин 27-ной үдэрөөр абтаһан “Хубиин мэдээнүүд тухай” гэһэн 

152-дохи дугаар Федеральна хуулиин ёһоор би,  

___________________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________________

____________ 

(наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын хуулиин ёһоор түлөөлэгшын нэрэ,обог, эсэгын 

нэрэ) 

 

(саашаа – Хабаадагша), хүбүүнэйнгөө/ басаганайнгаа/ харгалзалагшынгаа 

хубиин мэдээнүүдые: 

___________________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________________

____________ 

(хүбүүнэй/басаганай/ харгалзалагшын нэрэ, обог, эсэгын нэрэ) 

 

Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Захиргаанда (хаяг: 

687000, Ага тосхон, Базар Ринчиногой гудамжа, 92)  (саашаа - Оператор),  

болбосоруулхыень, архивта хадагалхыень зүбшөөлөө үгэнэб. 

Операторта мэдээнүүдые суглуулхыень, бүридхэхыень, хадагалхыень, 

тодорхойлхыень (шэнэлхэ, хубилгаха), хэрэглэхыень, үгы хэхыень зүбшөөнэб.  

Оператор хэмжээ ябуулгын удха шанар бодхоохо зорилготойгоор 

хабаадагшын дүрэ зураг, нэрэ, обог, эсэгын нэрэ “Интернет” мэдээсэлэй 

утаһанай сайтнуудта,  Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой 

Захиргаанай тусхай сайтда табиха, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ 

оруулха; нааданай хабаадагшадта тарааха материалнуудые, бүридхэлэй 

хуудаһануудые, шүүгшэдэй бүлэгүүдэй хүдэлхэ сэгнэлтын хуудаһануудые, 

дүнгэй бюллетень болон каталогуудые бэлэдхэхэеэ хубиин мэдээнүүдые 

хэрэглэхэ эрхэтэй.  

Оператор хабаадагшын мэдээнүүдые хуулиин ёһоор тоосооной 

дансануудта, бүридхэлдэ оруулха эрхэтэй.  

Иимэ мэдээнүүдые бүридхэхыень зүбшөөлөө үгэнэб:  

хабаадагшын мэдүүлгын баримтанууд (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, түрэһэн 

үдэр, уг гарбал, һургуули, мэргэжэл; һурадаг/хүдэлдэг газар; холбоо бариха 

утаһан; нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд; ИНН; СНИЛС; нааданай 

тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан тухай мэдээнүүд).  

Тусхай бэшэмэл данса зохёожо, Операторай хаягаар бэшэг абаһанай 

мэдүүлгэтэйгээр почтоор захимал бэшэг эльгээгээд гү, али Операторай 

түлөөлэгшын гар табилга доро барюулаад, энэ Зүбшөөл усадхахын эрхэ 

өөртөө үлөөнэб. 

Тус зүбшөөл 2020 оной  _________ “____” үгтэбэ, хододоо хүсэндөө 

байха. 
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Моторой тэмдэг  ____________________ 

 

______________________ 

                                                                                                          

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

3 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV “Алтаргана – 2020” нааданда  

наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын хубиин мэдээнүүдые болбосоруулгада 

ЗҮБШӨӨЛ 

 

Би,_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________, 

 

хүбүүнэйнгөө/ басаганайнгаа/ харгалзалагшынгаа (үхибүүнэй нэрэ, обог, 

эсэгын нэрэ): 

___________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________

____________ 

 

Буряадай уласхоорондын XIV “Алтаргана – 2020” нааданай удаадахи зохёохы 

мүрысөөнүүдтэ/ тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадахыень зүбшөөлөө үгэнэб 

___________________________________________________________________

___  

___________________________________________________________________

___ 

_______________________ 

 

Тус зүбшөөл гар табиһанай удаа хүсэндөө орохо.  

Тусхай бэшэмэл данса зохёожо, почтоор Операторай хаягаар бэшэг 

абаһанай мэдүүлгэтэйгээр захимал бэшэг эльгээгээд гү, али Операторай 

түлөөлэгшын гар табилга доро барюулаад, мүрысөөнүүдэй эхилхын урда тээ 

энэ Зүбшөөл усадхахын эрхэ өөртөө үлөөнэб. 

 

2020 оной  _________ “____”.   

 

Моторой тэмдэг  ____________________ 

 

______________________________ 
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Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

4 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

ХЭБ 

 

Буряадай уласхоорондын XIV “Алтаргана – 2020” нааданда хабаадагша  

зохёохы бүлгэмүүдэй / тамирай можонуудай ниитэ суглаанай 

ПРОТОКОЛ 

 

Эмхидхэгдэхэ үдэр: 

 20____ оной ________“______” 

 

Хэлсэхэ асуудалнууд: 

 

1. Зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын ниитэ суглаанай протокол 

дээрэ гар табиха эрхэтэй зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын бүрин эрхэтэ 

түлөөлэгшые hунгаһан тухай. 

2. Мүнгэн шан сэбэр мүнгэгүйгөөр һомолхо тухай.  

(суглаанда юун тухай хэлсэһэн тухай тэмдэглэгты) 

_____ хүн хабаадаа. 

Зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын гэшүүд (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ) 

(10 хүнһөө үсөөн бэшэ): 

1. 

2. 

(хабаадагшадай тоогоор) 

Элидхэбэ: 

1. Нэгэдэхи асуудалаар _________________________________ 

элидхэл хэжэ, зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын бүлгэмэй ниитэ суглаанай 

протокол дээрэ гар табиха эрхэтэй зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын 

бүлгэмэй бүрин эрхэтэ түлөөлэгшээр 

_____________________________________ hунгаба.  

  _______ хүн зүбшөөбэ 

  _______ хүн буруушааба 

2. Хоёрдохи асуудалаар _________________________________ 

элидхэл хэжэ, зохёохы мүрысөөнэй / тамирай мүрысөөнэй дүнгүүдээр мүнгэн 

шан ______________________________ тоосооной дансада һомолхо тухай 

дурадхал оруулаа.  

  _______ хүн зүбшөөбэ 

  _______ хүн буруушааба 

 

  Тогтообо (суглаанай шиидхэбэреэр): 

1. Зохёохы болон тамирай мүрысөөнэй бүлгэмэй ниитэ суглаанай 
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протокол дээрэ гар табиха эрхэтэй зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын бүрин 

эрхэтэ түлөөлэгшээр ______________________________________ hунгаха.  

 

2. Зохёохы мүрысөөнэй / тамирай мүрысөөнэй дүнгүүдээр мүнгэн 

шан ______________________________________________ тоосооной дансада 

һомолхо. 

(Зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын нэрэ, обог, 

эсэгын нэрэ). 

 

Зохёохы бүлгэмэй / тамирай можын хүтэлбэрилэгшэ _____________ 

__________________________________________                       моторой тэмдэг 
                                                                                  нэрэ, обог, эсэгын нэрэ 

 

Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ______________________________________ 

__________________________________________                         моторой тэмдэг 
                                                                                  нэрэ, обог, эсэгын нэрэ 

 

 

Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

5 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

«Буряад хүнэй нэгэ үдэр» 

арадай аман зохёолой бүлгэмүүдэй мүрысөөндэ хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Можо, аймаг, нютаг  

___________________________  

2. Бүлгэмэй дүүрэн нэрэ  

________________________________  

3. Хэнэй мэдэлэйб  

_____________________________________ 

4. Хаяг 

_______________________________________________ 

5. Албанай холбоо татаха утаhан/факс 

____________________ 

6. Бүлгэмэй байгуулагдаhан он  

__________________________ 

7. Мүрысөөнүүдтэ болон харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

____________________________________  

8. Мүрысөөндэ хабаадаха түлэб 

____________________  

9. Хүтэлбэрилэгшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ 
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________________________________  

холбоо татаха утаһан________________________________ 

 

10. Бүлгэмэй бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ 

_________________________________ 

нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________ 

ИНН_________________________________ 

СНИЛС_______________________________ 

Банкда нээгдэһэн тоосооной данса _____________________  

11.  Бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын моторой тэмдэг 

 _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                      

              

___________________________ 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

6 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

«Дангина» гоо басагадай мүрысөөндэ» хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

1.Хизаар, можо, аймаг, нютаг  

    _____________________  

 

2.Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ (дүүрэнөөр) 

   ____________________ 

3.Түрэhэн он, hара, үдэр ___________ оной ______________ “_____”  

4. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________ 

5.Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

    ____________________________________________________  

7. Мүрысөөндэ гүйсэдхэлгын түсэб ___________________ 

Дуунай нэрэ________ , үгэнь_______, хүгжэмынь 

Хатарай нэрэ________, табигша____________  

8. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

9. Хабаадагшын, хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын/ наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын түрэһэн тухай 

үнэмшэлгэ _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС____________________________________  
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Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын мүнгэн шангай хуулита түлөөлэгшынь (али 

нэгэн гэртэхинэй, харгалзалагшын) тоосооной дансада оруулха тухай 

мэдүүлгэ. 

 

Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын  банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса _____________________ 

10. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын холбоо 

бариха утаһан _____________________________________________ 

11. Хабаадагшын моторой тэмдэг _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                                   

 

__________________________________ 
 

 

Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

7 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

«Морин Эрдэни» гэһэн мориной тоног зэмсэгүүдэй болон гоёолтонуудай  

үзэсхэлэн-мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг  

____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ  

____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр  

_________________________________ 

4. Ажалладаг, hурадаг газар  

____________________________ 

5. Мүрысөөнүүд, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

_______________  

6. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

7. E-mail:_____________________________________________ 

8. Мүрысөөндэ хабаадаха түлэб 

________________________ 

9. Хабаадагшын мэдээнүүд:  

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ______________________  
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Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса 

_____________________ 

10. Моторой тэмдэг _____________________________  

11. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр __________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

8 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

“Арадай гар урлалай бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн-мүрысөөндэ” хабаадаха 

тухай 

МЭДYYЛГЭ 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг  

_____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ  

____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр  

_________________________________ 

4. Ажалладаг, hурадаг газар  

____________________________ 

5. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

_______________  

6. Холбоо татаха утаһан _____________________________ 

7. E-mail:_____________________________________________ 

8. Мүрысөөндэ хабаадаха түлэб________________________ 

9. Хабаадагшын мэдээнүүд:  

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ______________________  

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса 

 _____________________ 

10. Моторой тэмдэг _____________________________  

11. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                                   

 

__________________________________ 
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Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

9 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

“Мүнөө үеын ба заншалта буряад хубсаһанай үзэсхэлэн-мүрысөөндэ” 

хабаадаха тухай 

МЭДҮҮЛГЭ  

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг  

_____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ 

 ____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр  

_________________________________ 

4. Ажалладаг, hурадаг газар  

____________________________ 

5. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

_______________  

6. Холбоо бариха утаһан  

_____________________________ 

7. E-mail:_____________________________________________ 

8. Мүрысөөндэ хабаадаха түлэб 

________________________ 

9. Хабаадагшын мэдээнүүд:  

нюур зааhан дансын мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ______________________  

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса 

_____________________ 

10. Моторой тэмдэг _____________________________  

11. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                                   

 

________________________________ 
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“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

10 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 
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Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

“Арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДҮҮЛГЭ  

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг  

_____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ  

___________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр  

_________________________________ 

4. Түрэһэн газар 

_________________________________ 

5. Ажалладаг, hурадаг газар  

____________________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

_______________ 

7. Мүрысөөндэ гүйсэдхэлгын түлэб: 

дуунай нэрэ_____________________________________ 

дуунай нэрэ_____________________________________  

8. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

9. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын мэдээнүүд:  

нюур зааhан дансын мэдээнүүд/ наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын 

түрэһэн тухай үнэмшэлгэ 

 

 _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ______________________  

Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын мүнгэн шангай хуулита түлөөлэгшынь 

(али нэгэн гэртэхинэй, харгалзалагшын) тоосооной дансада оруулха тухай 

мэдүүлгэ. 

Хабаадагшын/ али нэгэн гэртэхинэй гү, али харгалзалагшын банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса _____________________ 

10. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын холбоо 

бариха утаһан__________ 

11. Моторой тэмдэг _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                                   

 

______________________________________ 

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  



48 
 

 

11 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV 

Буряадай уласхоорондын «Алтаргана-2020» нааданай 

“Үльгэршэдэй, магтаал гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг 

___________________________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ  

___________________________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр  

___________________________________ 

4. Түрэһэн газар 

_____________________________ 

5. Ажалладаг, hурадаг газар  

____________________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

_______________ 

7. Мүрысөөндэ гүйсэдхэлгын түлэб: 

Дуунай нэрэ_____________________________________ 

Дуунай нэрэ_____________________________________  

8. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

9. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын мэдээнүүд:  

нюур зааhан дансын мэдээнүүд/ наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын 

түрэһэн тухай үнэмшэлгэ 

 _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ______________________  

Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын мүнгэн шангай хуулита түлөөлэгшынь 

(али нэгэн гэртэхинэй, харгалзалагшын) тоосооной дансада оруулха тухай 

мэдүүлгэ. 

Хабаадагшын/ али нэгэн гэртэхинэй гү, али харгалзалагшын банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса _____________________ 

10. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын холбоо 

бариха утаһан__________ 

11. Моторой тэмдэг _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

 

            Үдэр ________                                   

 

______________________________________ 

 



49 
 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

12 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV “Алтаргана-2020” нааданай 

 “Оршон үеын дуу зохеогшод” гэһэн янзада хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

Дуунай нэрэ ___________________________________ 

Гүйсэдхэлгын саг ______________________________ 

Гүйсэдхэгшэ (д) __________________________________ 

 

1. Хүгжэмшэнэй нэрэ, обог, эсэгын нэрэ______________________________ 

Түрэһэн үдэр, газар___________________________________________ 

Хизаар, можо, аймаг, нютаг ____________________ 

Туйлаhан амжалтанууд, нэрэ зэргэнүүд_____________________ 

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС_____________________________________ 

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса (наһаа гүйсөөгүй 

хабаадагша али нэгэн гэртэхинэйнгээ гү, али харгалзалагшынгаа 

мэдээнүүдые үгэхэ) _____________________ 

     Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар___________________________      

     E-mail_______________________ 

     Моторой тэмдэг ____________________________  

    

Дуунай үгэ бэшэгшын нэрэ, обог, эсэгын 

нэрэ______________________________ 

   Түрэһэн үдэр, газар___________________________________________ 

        Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

Туйлаhан амжалтанууд, нэрэ зэргэнүүд __________ 

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээсэлнүүд _______________  

        ИНН ______________________________________  

        СНИЛС_____________________________________ 

         Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса (наһаа гүйсөөгүй 

хабаадагша али нэгэн гэртэхинэйнгээ гү, али харгалзалагшынгаа мэдээнүүдые 

үгэхэ) _____________________ 

        Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар___________________________      

E-mail_______________________ 

        Моторой тэмдэг ____________________________ 

  

Хүгжэм дуу найруулан зохёогшын нэрэ, обог, эсэгын 

нэрэ______________________________ 

Түрэһэн үдэр, газар___________________________________________ 
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     Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

     Туйлаhан амжалтанууд, нэрэ зэргэнүүд_____________ 

     Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________  

     ИНН ______________________________________  

     СНИЛС_____________________________________ 

     Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса (наһаа гүйсөөгүй 

хабаадагша али нэгэн          гэртэхинэйнгээ гү, али харгалзалагшынгаа 

мэдээнүүдые үгэхэ) _____________________ 

     Холбоо тогтоохо утаhанай дугаар___________________________      

     E-mail_______________________ 

      Моторой тэмдэг ____________________________ 

 

Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ (тайлбари) 

Үдэр ________                                        
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13 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

“Оршон үеын дуунуудые гүйсэдхэгшэд” гэһэн янзада 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хабаадагшын нэрэ, обог, эсэгын нэрэ (бүлгэмэй нэрэ)__________ 

2. Түрэһэн үдэр, он, газар (бүлгэмэй байгуулагдаһан  саг)___________ 

3. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

4. Туйлаhан амжалтанууд, нэрэ зэргэнүүд________ 

5. Хабаадагшын (бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын) нюур зааhан дансын 

мэдээнүүд ______________ 

6. Гүйсэдхэгшын ИНН (бүлгэмэй 

хүтэлбэрилэгшын)_____________________ 

7. Гүйсэдхэгшын СНИЛС (бүлгэмэй 

хүтэлбэрилэгшын)______________________ 

8. Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса (наһаа гүйсөөгүй 

хабаадагша али нэгэн гэртэхинэйнгээ гү, али харгалзалагшынгаа 

мэдээнүүдые үгэхэ)_________ 

9. Гүйсэдхэгшын холбоо тогтоохо утаhан (бүлгэмэй  

хүтэлбэрилэгшын)___________ 

10. Гүйсэдхэгшын е-mail (бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын) 

_______________________ 

11. Гүйсэдхэгшын моторой тэмдэг (бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын) 

_____________ 

 

12. Гүйсэдхэгдэхэ дуунуудай түлэб: 
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1-дэхи дуун: нэрэ________________________________ 

Хүгжэм зохёогшо____________________________________ 

Yгэ зохёогшо _______________________________________ 

Хүгжэм дуу зохёон найруулагша ______________________________________ 

Дуу гүйсэдхэлгын саг _____________________________________ 

2-дохи дуун: нэрэ ________________________________ 

Хүгжэм зохёогшо____________________________________ 

Yгэ зохёогшо _______________________________________ 

Хүгжэм дуу зохёон найруулагша ______________________________________ 

Дуу гүйсэдхэлгын саг _____________________________________ 

 

Харюусалгата хүтэлбэрилэгшын моторой тэмдэг _____________ 

(тайлбари)______________ 

 

            Үдэр ___________ 

 

____________________________ 

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

14 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

“Буряад шүлэгэй мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ ____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр _________________________________ 

4. Түрэһэн газар_______________________  

5. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________ 

6.Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

___________________  

7. Мүрысөөндэ гүйсэдхэлгын түлэб__________________________ 

8. Мүрысөөндэ хабаадаха шүлэглэмэл бүтээлэй 

текст_______________________________ 

9. Холбоо татаха утаһан _____________________________ 

10. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын мэдээнүүд: 

нюур зааhан дансын мэдээнүүд/ наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын түрэһэн 

үнэмшэлгэ _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС ___________________________________  
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Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын мүнгэн шан һомолхо хуулита 

түлөөлэгшынь (али нэгэн гэртэхинэй гү, али харгалзалагшын) банкда 

нээһэн тоосооной данса. 

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса  

11. Хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын  холбоо бариха 

утаһан_________________ 

12. Хабаадагшын моторой тэмдэг _____________________________  

14. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ 

(тайлбари)___________ 

 

            Үдэр ____________ 

 

_____________________________ 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

15 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

“Богони зохёолнуудай мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

2. Хабаадагшын нэрэ, обог, эсэгын нэрэ ____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр _________________________________ 

4. Түрэһэн газар_________________________________________ 

5. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан амжалтанууд 

___________________  

7. Мүрысөөнэй гүйсэдхэлгын түлэб ___________________ 

Богони зохёолой текст_______________________________ 

8. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

9. Хабаадагшын/хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын мэдээнүүд/ наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын 

түрэһэн үнэмшэлгэ _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС _________  

Наһаа гүйсөөгүй хабаадагшын мүнгэн шан һомолхо хуулита 

түлөөлэгшынь (али нэгэн гэртэхинэй гү, али харгалзалагшын) банкда 

нээгдэһэн тоосооной данса 

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной 

данса_____________________  

10. Хабаадагшын/ хуулита түлөөлэгшын гү, али харгалзалагшын  холбоо 

бариха утаһан_________________ 
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11. Хабаадагшын моторой тэмдэг _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ 

(тайлбари)___________ 

 

            Үдэр ________                                   

 

_____________________________ 

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

16 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

  

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай 

“Номой мүрысөөндэ” хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ ____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр _________________________________ 

4. Түрэһэн газар _________________________________________ 

5. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан 

амжалтанууд___________________  

7. Мүрысөөнэй заабари_______________________________ 

8. Номой нэрэ_______________________________________ 

9. Холбоо татаха утаһан _____________________________ 

10. Хабаадагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС _________  

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной данса________________ 

11. Хабаадагшын моторой тэмдэг _____________________________  

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ 

(тайлбари)___________ 

 

            Үдэр ________                                   

 

______________________________ 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

17 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 
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Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

буряадуудай хубиингаа ажаhуудал болон ажахыгаа эрхилэлгын эрхим 

жэшээнүүдэй 

«НАНГИН БУУСА» гэhэн мүрысөөндэ хабаадаха тухай 

МЭДYYЛГЭ 

 

1. Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________  

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ ____________________ 

3. Түрэhэн он, hара, үдэр _________________________________ 

4. Түрэһэн газар_________________________________________ 

5. Ажалладаг, hурадаг газар ____________________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ, харалгануудта хабаадалга, туйлаhан 

амжалтанууд___________________  

7. Холбоо бариха утаһан _____________________________ 

8. Хабаадагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын мэдээнүүд _______________  

ИНН ______________________________________  

СНИЛС _________  

Хабаадагшын банкда нээгдэһэн тоосооной 

данса_______________________  

9. Хабаадагшын моторой тэмдэг _____________________________  

10. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг __________________ 

(тайлбари)___________ 

 

            Үдэр ________                                   

 

  

Хабсаргалта: 

Буряад хэлэн дээрэ элидхэл; 

Видео-буулгабари.  

 

  17 дугаар Хабсаргалтада 

ХАБСАРГАЛТА 

 

Буряадуудай хубиингаа ажаhуудал болон ажахыгаа эрхилэлгын 

 эрхим жэшээнүүдэй 

«НАНГИН БУУСА» гэhэн мүрысөөндэ элидхэлдэ хэрэгтэй  

МЭДЭЭСЭЛ 

1) Үмсын ажахын байгуулагдаһан он __________________________ 

2) Гэр бүлын гэшүүдэй тоо ________ 

16 наһан хүрэтэр_____ 

17-45 наһатай ____ 

46-60 наһатай_____ 

60 наһатайһаа дээшэ_______ 
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Тэдээн сооһоо: гол ажалай газар ____________________ 

      3)  Бууса 

            Гэрэй дүн хамта талмай, дүрбэлжэн метр_________________ 

            Барилгын зүйл__________________ 

            а) модон  

            б) хирпиисэ 

     4)  Түхеэрэлтэнүүд: 

           а) уһанай сорго 

           б) канализаци 

           в) зайн гал 

           г) газ 

          д) элшэ үгэдэг ондоо зүйлнүүд ( наранай батарей, һалхинай  г.м) 

          е) бусад түхеэрэлтэнүүд 

5) Ажахын барилганууд  

   Дүн хамта талмай, дүрбэлжэн метр_____ 

а) малай байра _____ 

б) унаагай  байра _____ 

в) бусад (нэрлэхэ) __________ 

6) Газарай нөөсэ : 

Дүн хамта талмай, дүрбэлжэн метр ______ 

а) бууса шадархи газарай талмай  

б) таряалан газарнууд (зээлеэр абтаһан сабшалан ба бэлшээри 

оруулха)________ 

в)  бусад газар (нэрлэгты) _______________ 

7)  Техническэ хэрэгсэлнүүд: 

Дүн хамта тоо_______ 

а)  25 мориной хүсэлтэй,  18кВт тракторнууд  

б)  тракторай анзаһан  

в)  тракторай хажуур 

г)  мотоблок ба мотокультиваторнууд 

д)  ашаанай унаа 

е)  хүнгэн унаа 

ё) үнеэ һаадаг түхеэрэлтэнүүд 

ж) талха ба хүрпээ татадаг  хэрэгсэлнүүд 

з) бусад хэрэгсэлнүүд (нэрлэгты):_________ 

8) малай тоо толгой  ( ажахын бүридхэлэй номһоо)________ 

Үнеэдэй тоо 2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ______ 

                      2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ______ 

Бурууд, хашарагууд 2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

                                    2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Гахайнууд 2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

                   2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Тэдэнэй тоодо эхэ гахайнууд ба бүдүүн эрэ гахай ____ 

Хонид ба ямаанууд 2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 
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                                  2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Морид  2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

             2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Шубууд (бүдүүн)  2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

                                 2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Сэнтэй арһатай амитад  2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

                                          2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Зүгын бүлэнүүд  2019 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

                              2020 оной январиин 1-эй үдэрөөр ____ 

Бусад мал  ______________ 

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

18 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

  

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

«Алтан саг» мүрысөөндэ хабаадаха тухай 

МЭДҮҮЛГЭ 

1.Хизаар, можо, аймаг, нютаг ___________________ 

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ___________________ 

3. Хабаадагшын түрэhэн үдэр___________________ 

4. Хабаадагшын түрэhэн нютаг___________________ 

5. hурадаг, ажалладаг газарынь___________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ болон харалгануудта хабаадалга, туйлаhан 

амжалтанууд_____________________ 

7. Мүрысөөнэй янза_____________________ 

8. Мүрысөөнэй хүдэлмэриин нэрэ __________________ 

9. Хүдэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдүүлэлhээ дээшэ 

бэшэ)____________ 

       10.  Хүдэлмэриин байгуулагдаhан он, hара__________________ 

11. Холбоо бариха утаһан __________________________ 

12.E-mail________________________ 

 

13. Хабаадагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд _______________ 

ИНН______________________________ 

СНИЛС____________________________ 

Гартаа бариха мүнгэгүйгөөр тоосохын түлөө хабаадагшын банкда 

нээhэн данса бэшэгэй дугаар___________________ 

14.Хабаадагшын моторой тэмдэг 

 

Ажаглалта. 
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Энээгээр мүрысөөнүүдтэ  табигдаhан бүхы ажалнуудыемнай «Алтаргана-

2020» нааданай хэмжээндэ аралжаа найманhаа гадуур хэрэглэхэ болон Yбэр 

Байгалай хизаарай сэнхир дэлгэстэ харуулха, хэблэлнүүдтэ толилхо эрхэ 

«Алтан саг» мүрысөөнэй эмхидхэлэй хороондо  олгоhон ушараа баталнабди.  

 

15. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг_________________(тайлбари) 

 

     Yдэр_________                                     

 

 

__________________________________ 

 

  

 

 
Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

19 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

  

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай  

«Уран һайханай гэрэл зурагуудай фотоүзэсхэлэн-мүрысөөндэ»  

хабаадаха тухай 

МЭДҮҮЛГЭ 

1.Хизаар, можо, аймаг, нютаг _____________________________ 

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ__________________________ 

3. Хабаадагшын түрэhэн үдэр_______________________________ 

4. Хабаадагшын түрэhэн нютаг__________________________________ 

5. hурадаг, ажалладаг газарынь____________________ 

6. Мүрысөөнүүдтэ болон харалгануудта хабаадалга, туйлаhан 

амжалтанууд_______________________ 

7. Мүрысөөнэй янза___________________________ 

8.  Мүрысөөнэй хүдэлмэриин нэрэ ____________________ 

9. Хүдэлмэриин байгуулагдаhан он ___________________ 

       10. Холбоо бариха утаһан _____________________ 

       11. Хабаадагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд 

ИНН  

СНИЛС 

Банкда нээгдэһэн тоосооной данса 

12. Хабаадагшын моторой тэмдэг  

13. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг_________________(тайлбари) 

 

     Yдэр_________                                     
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Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

20 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

  

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай 

«Теледамжуулгануудай болон фильмнүүдэй мүрысөөндэ»  

хабаадаха тухай 

МЭДҮҮЛГЭ 

 

1.Хизаар, можо, аймаг, нютаг ______________________________ 

2. Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ_______________________ 

3. Мүрысөөнэй хүдэлмэриин нэрэ_______________ 

4. Мүрысөөнэй янза______________________ 

5.  Хүдэлмэри тухай тобшо мэдээсэл (5 мэдүүлэлhээ ехэ 

бэшэ)_____________ 

       6. Yргэлжэлэл___________________ 

       7.  Хүдэлмэриин байгуулагдаhан он, hара______________ 

8. Хабаадагшын мэдээнүүд: 

Нюур зааhан дансын (паспорт) мэдээнүүд__________ 

ИНН ______________________ 

СНИЛС_____________________ 

Гартаа бариха мүнгэгүйгөөр тоосохын түлөө хабаадагшын банкда 

нээhэн данса бэшэгэй дугаар ______________________ 

9. Холбоо бариха утаһан ________________ 

10.E-mail____________________ 

11.  Хабаадагшын моторой тэмдэг___________________  

 

Ажаглалта: 

Эндэ табигдаhан _____________ ажал олзын шэглэлhээ гадуур 

Уласхоорондын «Алтаргана-2020» нааданай хүреэлэн соо Yбэр Байгалай 

хизаарай  сэнхир дэлгэсэй хамжаануудта табижа харуулха эрхэ Эмхидхэлэй 

хороондо олгоhон ушараа баталнабди.  

 

12. Харюусалгата нюурай моторой тэмдэг_________________(тайлбари) 

 

     Yдэр_________                                     

 

_______________________________ 
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“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

21 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 

  

Буряадай уласхоорондын XIV «Алтаргана-2020» нааданай 

 тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадалгын 

НИИТЭ МЭДҮҮЛГЭ 

 

можоһоо_______________________________________________________

___ 
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№ Нэрэ, обог, 

эсэгын 

нэрэ 

Түрэһэн үдэр, 

һара, он 

Ажаһуудаг 

газар 

Нюур зааһан 

дансын 

мэдээнүүд, 

ИНН, 

СНИЛС 

Хабаадагшын 

банкда нээһэн 

тоосооной 

данса 

Эмнэлгын 

газарай тамга 

ба эмшэнэй 

зүбшөөһэн 

   гар табилга 

 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Элүүрые хамгаалгын эмхиин  

ахамад врач 

 

___________хүн мүрысөөндэ 

хабаадаха__________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

Тамгын газар           (һара үдэр, нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

 

Физическэ культурын ба тамирай  

оршомоор гүйсэдхэхы засагай  

органай хүтэлбэрилэгшэ_________________________________________ 

Тамгын газар                          (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

 

Можын түлөөлэгшэ____________________________________________ 

(нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг, холбоо бариха утаһанай дугаар) 

 

 

 “____”___________  ________ он 

 

________________________________ 
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ХУБИИН МЭДҮҮЛГЭ 
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можоһоо_______________________________________________________

___ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(тамирай янза) 

 

№ Нэрэ, обог, 

эсэгын 

нэрэ 

Түрэһэн үдэр, 

һара, он 

Ажаһуудаг 

газар 

Нюур зааһан 

дансын 

мэдээнүүд, 

ИНН, 

СНИЛС 

Хабаадагшын 

банкда нээһэн 

тоосооной 

данса 

Эмнэлгын 

газарай тамга 

ба эмшэнэй 

зүбшөөһэн 

   гар табилга 

 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Элүүрые хамгаалгын эмхиин  

ахамад врач 

 

___________хүн мүрысөөндэ 

хабаадаха__________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

Тамгын газар           (һара үдэр, нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

 

Физическэ культурын ба тамирай  

оршомоор гүйсэдхэхы засагай  

органай хүтэлбэрилэгшэ_________________________________________ 

Тамгын газар                          (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

 

Можын түлөөлэгшэ____________________________________________ 

(нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг, холбоо бариха утаһанай дугаар) 

 

 “____”___________  ________ он 

 

________________________________ 
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мори урилдаанда хабаадаха тухай  

МЭДҮҮЛГЭ 

можоһоо____________________________________________________________

___ 

 

№ Зай  Мориной 

нэрэ, 

наһан, 

зүһэ, 

гарбал, 

мориной 

түрэһэн 

газар, 

эзэн 

Шодоог

ой нэрэ, 

обог, 

эсэгын 

нэрэ 

(самсын 

үнгэ) 

Түрэһэн 

үдэр, һара, 

он 

Ажаһуудаг 

газар 

Нюур 

зааһан 

дансын 

мэдээнүүд, 

ИНН, 

СНИЛС 

Хабаадагшын 

банкда нээһэн 

тоосооной 

данса 

Эмнэл

гын 

газара

й 

тамга 

ба 

эмшэн

эй 

зүбшө

өһэн 

   гар 

табилг

а 

  

 

 

      

 

Элүүрые хамгаалгын эмхиин  

ахамад врач 

 

___________хүн мүрысөөндэ 

хабаадаха__________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

Тамгын газар           (һара үдэр, нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

Можын ветеринариин хүтэлбэриин хүтэлбэрилэгшэ ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Тамгын газар                (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

Физическэ культурын ба тамирай  

оршомоор гүйсэдхэхы засагай  

органай хүтэлбэрилэгшэ______________________________________________ 

Тамгын газар                                 (нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг) 

 

Можын түлөөлэгшэ ____________________________________________ 

 

(нэрэ, обог, эсэгын нэрэ, моторой тэмдэг, холбоо бариха утаһанай дугаар) 
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 “____”___________  ________ он 

________________________________ 
 

Буряадай уласхоорондын XIV  

“Алтаргана – 2020” наадан тухай Дүримдэ  

 

24 ДУГААР ХАБСАРГАЛТА 
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«Буряадай уласхоорондын «Алтаргана» наадан: 

түүхэ ба оршон үе» 

эрдэмэй-дүршэл абалгын конференцидэ хабаадаха тухай  

МЭДҮҮЛГЭ 

 

Нэрэ, обог, эсэгын нэрэ (дүүрэн хүсэдөөр)  

Мэргэжэл   

Ажалай газар  

Албанай хаяг, холбоо бариха утаһан  

Эрдэмэй зэргэ, нэрэ зэргэ (байгаа һаань)  

Гэрэй хаяг, холбоо бариха утаһанууд  

Сахим хаяг  

Элидхэлэй/ статьягай нэрэ (хэрэгтэйень 

доогуурынь зураха) 

 

Хэды нюуртайб  

Ямар техническэ хүтэлэлгэ хэрэгтэйб 

(хабаадалга элидхэлтэй һаань) 

 

Хабаадалгын янза (ɵɵрɵɵ бэеэрээ ерэнгүй, 

хэблэгдэхэ статьягаа эльгээгээд хабаадаха/ 

өөрөө бэеэрээ хабаадаха) 

 

 

 

 

________________________________ 
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Суглуулбарида хэблэгдэхэ тухай мэдүүлгэ 

 

Нэрэ, обог, эсэгын нэрэ (дүүрэн 

хүсэдөөр) 

 

Мэргэжэл   

Ажалай газар  

Эрдэмэй зэргэ, нэрэ зэргэ (байгаа 

һаань) 

 

Статьягай нэрэ  

Хэды нюуртайб  

 

 

_________________________________________ 


